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RESUMO 

 

A mitigação da degradação ambiental é reconhecida como um dos principais 

desafios para garantir a produção sustentável de alimentos e o abastecimento de 

água no século XXI. Associado ao crescimento da população mundial, o aumento 

exponencial da demanda de alimentos acelerou a expansão de atividades 

agropecuárias e florestais. Áreas de alta vulnerabilidade, como zonas costeiras, 

áridas e semiáridas, de florestas tropicais e subtropicais e de regiões montanhosas 

têm sido drasticamente afetadas. Assim, o uso não sustentável do solo tem levado 

à sua degradação em todo o mundo, em particular, no Brasil, incluindo várias áreas 

fluminenses. Este cenário também tem sido agravado pelas mudanças climáticas. 

Estes processos vêm ocorrendo em velocidade relativamente alta (em termos 

geomorfológicos) e as consequências são óbvias: aumento nas taxas de erosão e 

sedimentação em nível de paisagem, que levam à deterioração física, química e 

biológica do solo, afetando cursos dos rios e a qualidade da água nos reservatórios 

em geral. Pensando em técnologias para medição desses processos de 

degradação, essa tese teve como objetivo a implementação de técnicas inovadoras 

de EASI (Análise Elementar para Isótopos Estáveis), CSSI (Análise de Isótopos 

Estáveis para Compostos Específicos) e MIRS (Espectroscopia de Infravermelho 

Médio) no Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais (LARA) da UFF. 

Esta infraestrutura permitiu obter capacidade científica e técnica para realizar o 

estudo da distribuição espacial do aporte sedimentar na bacia hidrográfica dos rios 

Guapi-Macacu e verificar que uma das atividades agrícolas (plantação de cana-de-

açúcar) e os bancos de erosão possuem práticas não sustentáveis de manejo.  

 

Palavras-chave: Ácido Graxo, CSSI, MIRS, Guapi-Macacu, CSSIAR 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Mitigating environmental degradation is one of the most challenging steps to 

guarantee sustainable food production and water supply in the XXI century. The 

exponential growth of food demand, due to the increase of the world’s population, 

led to the expansion of agricultural activities. Highly vulnerable areas such as arid 

and semi-arid coastal zones, tropical and subtropical forests and mountainous 

regions have been drastically affected. Therefore, the unsustainable use of soil has 

caused its degradation around the world and especially in Brazil, including many 

areas in the state of Rio de Janeiro. This scenario has been further aggravated by 

climate change. These processes are happening relatively quickly (in 

geomorphological terms) and their consequences are obvious: increase in the rates 

of erosion and sedimentation in a landscape level, leading to physical, chemical and 

biological soil deterioration and affecting the course of rivers and the water quality 

in reservoirs. Considering technologies for the measurement of these degradation 

processes, this thesis aims to establish the techniques of Elemental Analysis for 

Stable Isotopes (EASI), Compound Specific Stable Isotopes (CSSI) and Mid-

Infrared Spectroscopy (MIRS) in the Laboratory of Radioecology and Environmental 

Changes of the Universidade Federal Fluminense. This infrastructure allowed for 

the scientific and technical capability to perform the study of the spatial distribution 

of the sedimentary input in hydrographic basin of the rivers Guapi-Macacu and thus 

verify that one of the agricultural activities (sugar cane plantation) and the bank 

erosion have unsustainable practices of management. 

 

Keywords: Fatty Acid, CSSI, MIRS, Guapi-Macacu, CSSIAR 
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1 Introdução 

Variabilidade e mudanças climáticas modernas, associadas ao crescimento 

populacional e ao uso inadequado do solo e, portanto, à degradação do solo, tem 

sido reconhecida como uma questão de grande preocupação ambiental (IPCC, 

2007; UNDP 2007). Variações por um período extenso (décadas ou mais) na 

temperatura, precipitação e ventos, por exemplo, podem trazer sérias 

consequências para a atividade biológica (ENNIS e MARCUS, 1996; SHELDON e 

DILLON, 2016; PALMER et al., 2017). Em condições ambientais mais aquecidas, 

há uma intensificação da liberação de gases de carbono para a atmosfera, 

impactando a qualidade de ecossistemas terra-água. O aumento nas temperaturas 

globais e a nova composição da atmosfera desencadeiam várias alterações 

decisivas nos ecossistemas da Terra (GRAHAM et al., 1990).  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) tem 

enfatizado que a mitigação da degradação de sistemas terra-água é um dos 

principais desafios mundiais para garantir a conservação do solo, produção 

sustentável de alimentos e o abastecimento de água durante o século XXI. Dos 

dezessete objetivos acordados na agenda 2030 pelos Estados-Membros da ONU 

em setembro de 2015, seis deles (objetivos: 2, 6, 12, 13, 14 e 15) estão diretamente 

ligados à degradação de solos e corpos de água (ONU,2017). 

A intensificação de atividades florestais, agrícolas e pecuárias, associadas 

ao rápido crescimento da urbanização e industrialização levam a mudanças 

dinâmicas, aumentando a pressão sobre o solo e recursos hídricos (OSUNA et al., 

2014). O desmatamento inapropriado de vastos territórios, excesso de pastoreio, 

intensificação maciça e sem planejamento de práticas agrícolas, uso em larga 

escala de fertilizantes e pesticidas tendem a acelerar a degradação tanto dos 

ecossistemas naturais quanto de agrossistemas, levando à degradação física, 

química e biológica do solo. Dentre as diversas formas de degradação, a erosão do 

solo (e a sedimentação associada) é o processo mais importante em grande escala 

(ou seja, em nível de bacia hidrográfica ou paisagem). A perda de solo pode resultar 

em sérios impactos locais, tais como redução de sua camada efetiva e da 

capacidade de armazenamento de água, perda da fertilidade e da consequente 
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redução da produtividade agrícola. Os sedimentos e poluentes oriundos de 

processos erosivos são transportados para os corpos d'água, resultando em graves 

impactos ambientais. Estes incluem o assoreamento dos canais de distribuição e 

dos reservatórios de água, redução da qualidade da água e degradação de habitats 

e ecossistemas terrestres e aquáticos (MORGAN, 2005).  

Além da perda inestimável de solo cultivável, é estimado que o custo 

econômico dessa perda de recursos naturais varia entre 400 milhões de dólares ao 

ano nos Estados do Paraná e São Paulo (SORRENSON e MONTOYA, 1989; 

MARTIN et al., 1991; TELLES et al., 2011), 38 bilhões de euros/ano na União 

Europeia (MONTANARELLA, 2007) e 44 bilhões de dólares/ano nos EUA 

(PIMENTEL et al., 1995). 

A América Latina é um grande exemplo destes danos, uma vez que estes 

processos vêm ocorrendo em velocidade relativamente alta (em termos 

geomorfológicos). Brasil, com suas dimensões continentais, é de particular 

atenção. Suas matas têm sofrido desmatamentos severos. Há várias regiões de 

encostas sujeitas a deslizamentos de terra, sem contar áreas sofrendo processos 

de desertificação, sendo que, muitos destes exemplos são encontrados no Estado 

do Rio de Janeiro.  

O Rio de Janeiro está todo inserido no bioma de Mata Atlântica e, segundo 

o SOSMA (2013), somente 19,8 % da área total de Mata Atlântica presente no 

Estado ainda é remanescente (últimos dados de 2012). Ela é composta por um 

conjunto de formações florestais (Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional 

Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas associados, 

como as restingas, manguezais e campos de altitude (MMA, 2017). Devido às suas 

características geográficas de latitude e pluviometria, combinados com a grande 

variedade de altitudes, a Mata Atlântica fluminense apresenta grande diversidade 

e endemismo, incluindo 20.000 espécies de plantas (cerca de 35% das presentes 

no país), 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 

270 de mamíferos e cerca de 350 de peixes (MMA, 2017; RIBEIRO et al., 2009). 

Além disso é de importância vital para 120 milhões de pessoas que vivem em seus 

domínios e onde se gera aproximadamente 70 % do PIB Brasileiro (MMA, 2017). 
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Apesar da grande importância desse bioma, ele vem sendo explorado desde 

a época da colonização e nos dias atuais encontra-se muito degradado pelo 

crescimento urbano e uso dos seus recursos naturais (CARVALHAL, 2017). 

Segundo o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF,2001), a 

Mata Atlântica é uma área de preservação prioritária para o Brasil e o corredor da 

Serra do Mar, o seu ponto mais crítico por ser um local de alta biodiversidade. 

Na Serra do Mar encontra-se a Bacia Hidrográfica dos rios Guapi-Macacu 

(BHDGM), que é a bacia de maior aporte na Baia de Guanabara, representando 

cerca de 31 % da área continental de contribuição da Baía de Guanabara 

(BORGES, 2014). Ela também possui um importante valor estratégico em questões 

hídricas, sendo responsável pelo abastecimento de água para cerca de 2,5 milhões 

de habitantes dos municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, através do canal 

Imunana (DANTAS e ALMEIDA, 2008). 

A região formada por essa bacia possui uma grande diversidade de 

ambientes, estendendo-se desde as escarpas serranas, passando por colinas, 

maciços, tabuleiros e chegando às planícies costeiras. Essas últimas, foram as 

mais modificadas pela expansão urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, 

intensificação e falta de planejamento de atividades agrícolas e por obras de 

drenagens e aterramentos. Estas atividades provocaram o desmatamento 

inapropriado de vastas áreas, alteração de cursos de rios e reservatórios de água 

(BENEVIDES et al., 2009). 

Apesar de haver áreas da mata ainda preservadas, com baixa densidade 

demográfica, a BHDGM sofre bastante com a remoção de grande parte da 

cobertura vegetal original, uso inadequado do solo, destruição de matas ciliares, 

falta de saneamento básico e instalação de atividades industriais de grande porte. 

Tais fatores tem contribuído ativamente para um aumento nos processos erosivos, 

assoreamento, deterioração da qualidade da água e diminuição de sua capacidade 

de armazenamento (BENEVIDES et al., 2009). 

Um exemplo de indústria de grande porte que está sendo implementada na 

BHDGM e que pode influenciar ainda mais na dinâmica da bacia é o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), empreendimento da Petrobrás que 

iniciou suas obras de terraplanagem em março de 2008. Esse tipo de indústria, pela 
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magnitude de suas operações, não só tende a influenciar diretamente na bacia pela 

introdução de poluição sedimentar e modificações na paisagem do ecossistema 

devido à sua construção, mas também indiretamente, uma vez que está gerando 

um aumento populacional, de serviços e de trânsito de pessoas, sobretudo em um 

local em que impacta diretamente sobre Áreas de Proteção Ambiental (APA), como 

a de Guapimirim. 

Além de importância econômica que a bacia entre os rios Guapi-Macacu 

representa, ela possui uma peculiaridade muito especifica que a torna ainda mais 

vulnerável à degradação:  a localização de sua foz, que está dentro da APA de 

Guapimirim. Tal área tem o objetivo de proteger os manguezais remanescentes do 

recôncavo da Baia de Guanabara, uma vez que é um dos poucos lugares que 

possuem características próximas ao período Pré-colonização Europeia, além de 

ser habitat natural e berçário de várias espécies em extinção (ICMBIO, 2012). 

Como é salientado por PEDREIRA et al. (2009), as contínuas mudanças 

espaço-temporais do uso e cobertura da terra na BHDGM sem o planejamento 

adequado tem causado alterações na estrutura da paisagem da região, podendo 

trazer consequências indesejáveis tanto para o meio ambiente quanto para as 

atividades humanas. Portanto, é imprescindível a adoção de medidas mitigadoras 

da degradação dessa área. Assim, faz-se necessários o levantamento de 

informações e identificação de processos dinâmicos de seu uso e cobertura do solo, 

estudos de caracterização e identificação de locais de maior aporte de sedimentos, 

afim de subsidiar o planejamento estratégico de ações a curto médio e longo prazo 

para sua recuperação e preservação. 

A gravidade deste tipo de problema e o reconhecimento do estado crítico em 

que se encontram vários ecossistemas frágeis ao redor do mundo têm 

proporcionado uma busca de metodologias de diagnóstico mais eficazes e precisas 

que as comumente empregadas, uma vez que avaliações de longo prazo e em 

grande escala da erosão do solo em bacias hidrográficas não podem ser baseadas 

em medições diretas convencionais, devido às restrições metodológicas e à alta 

variabilidade temporal e espacial. Estas, geralmente, utilizam métodos complexos 

e caros, resultando em dados não representativos, que permitam a realização de 

estudos que contribuam significativamente para a clara identificação de ambientes 
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mais vulneráveis à atividades humanas impactantes, para a compreensão do efeito 

combinado de diferentes empreendimentos e do uso do solo sobre a 

biodiversidade, assim como estudos que avaliem a efetividade de medidas 

mitigadoras e compensatórias no âmbito do licenciamento ambiental.  

Deste modo, o uso de traçadores ambientais estáveis e radioativos tem se 

mostrado, nos últimos anos,  mais adequados em termos de custo-efetividade da 

implementação de estratégias de conservação do solo. Estes têm possibilitado a 

caracterização precisa da origem, transporte e destino de sedimentos em uma 

bacia hidrográfica, além de estimativas de taxas perda do solo e de sua matéria 

orgânica associada, mesmo que originados por misturas complexas (GIBBS, 2008 

e 2010). Estas também permitem estimar a intensidade de poluição difusa oriunda 

de fontes biológicas, agroquímicas, industriais e urbanas. Isto auxilia no 

desenvolvimento de políticas públicas de implementação de práticas de uso e 

manejo sustentável do solo, conservação de recursos hídricos e da biodiversidade.  

Dentro deste contexto, este é um tema prioritário para o desenvolvimento 

científico-tecnológico-político-econômico brasileiro: a implementação e uso de 

técnicas inovadoras para avaliação do impacto de práticas não-sustentáveis e seus 

efeitos em ecossistemas terrestres e aquáticos e, portanto, na formulação de 

estratégias de resposta (mitigação e adaptação).  Pensando assim, o objetivo 

central desta tese foi o implementar as técnicas inovadoras de EASI (Análise 

Elementar para Isótopos Estáveis), CSSI (Análise de Isótopos Estáveis para 

Compostos Específicos) e MIRS (Espectroscopia de Infravermelho Médio) no 

Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais (LARA) da UFF. Esta 

infraestrutura permitiu obter capacidade científica e técnica para realizar o estudo 

da distribuição espacial do aporte sedimentar na bacia hidrográfica dos rios Guapi-

Macacu, capaz de contribuir para o fortalecimento de estratégias do uso e manejo 

sustentável do solo, conservação de recursos hídricos e da biodiversidade da Bacia 

entre os rios Guapi-Macacu. Cabe ressaltar que esta é uma infraestrutura única no 

Brasil, capaz de realizar a análise sedimentar simultânea via EASI, CSSI e MIRS e 

este tipo de análise cientifica é o primeiro a ser realizado em uma bacia brasileira.  

Desta maneira, esta tese está dividida em 5 capítulos. No Capítulo 2 são 

apresentados os materiais e métodos utilizados neste trabalho, abordando a 
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aplicação das técnicas EASI, CSSI e MIRS e as principais características do local 

de estudo. No Capítulo 3, são descritos os modelos estatísticos utilizados: Análise 

de agrupamento (também conhecida como Análise de Clusters), PLSR (da sigla em 

inglês Partial Least Squares Regression) e Modelo de mistura. O capítulo 4 é 

dedicado à apresentação dos resultados e à discussão dos principais problemas 

observados, a fim de propor novas estratégias que levem a práticas sustentáveis e 

à formulação de estratégias de resposta (mitigação e adaptação) para a 

conservação da Bia Guapi-Macacu. O Capítulo 5 apresenta as principais 

conclusões encontradas neste trabalho e as perspectivas futuras para sua 

continuidade. 
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2 Materiais e Métodos  

Uma bacia hidrográfica pode ser definida, de um modo simplificado, como 

uma extensa área de captação de água da chuva que a drena para os receptores 

de massa de água, tais como córregos, rios, estuários, formações subterrâneas etc. 

Contudo, ela também engloba uma série de ações antrópicas e naturais, que 

podem afetar tanto o uso e o manejo de seus recursos naturais quanto a qualidade 

de seu solo e água (ALEWELL et al., 2015). A mitigação ou adaptação à estes 

problemas ambientais representa um requisito fundamental para o uso sustentável 

do solo e do manejo dos recursos hídricos. No entanto, resultados experimentais 

recentes mostram que a implementação de medidas de conservação do solo em 

escala local (de campo ou fazenda), ainda que eficazes na redução dos problemas 

locais, apresentam sucesso limitado na redução de impactos a jusante, uma vez 

que é necessário considerar toda a bacia hidrográfica, a fim de determinar quais 

seriam as fontes de sedimentos mais importantes (GIBBS, 2008 e 2010; COOPER 

et al., 2015). Investigações em nível de paisagem ou bacia hidrográfica podem 

fornecer informações precisas para compreender os padrões temporais e espaciais 

e a complexidade do fluxo de sedimentos e de seus sumidouros e, assim, a 

eficiência da taxa de deposição de sedimentos à rede e vincular o fluxo de 

sedimentos a jusante com a fonte de sedimentos a montante. Assim, medidas para 

a conservação do solo devem visar as principais áreas de produção (fontes) e os 

modos de escoamento dos sedimentos. Áreas críticas da fonte de sedimentos 

podem representar apenas uma pequena fração da área total da superfície de uma 

bacia hidrográfica e intervenção pontual a essas áreas pode resultar em economias 

significativas nos custos da implementação de medidas de conservação do solo. A 

identificação das áreas chave da origem de sedimentos e seus modos de transporte 

ao nível de paisagem permite a introdução de práticas sustentáveis, a fim de 

otimizar o uso do solo de acordo com o risco e do potencial associado às pequenas 

áreas dentro da bacia hidrográfica (GIBBS, 2008). Outro ponto importante a ser 

destacado ao se estudar uma bacia hidrográfica são as substâncias orgânicas 

presentes em sedimentos lacustres ou de águas oceânicas são muitas vezes 

derivadas de múltiplas fontes, incluindo plantas aquáticas e terrestres, além de 
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micróbios. Portanto, a técnica a ser empregada neste tipo de estudo precisa ser 

precisa o suficiente para a perfeita identificação de múltiplas fontes da matéria 

orgânica e não ser afetada por efeitos de diagênese seletiva (COWIE e HEDGES, 

1994; ALEWELL et al., 2015). 

Assim, a concepção e implementação de métodos eficientes do manejo da 

terra (incluindo medidas de conservação do solo), que visam a mitigação da 

degradação da terra, requerem uma abordagem em nível de paisagem de modo a 

obter as seguintes informações:  

- dados quantitativos sobre a magnitude da produção de sedimentos e de sua 

matéria orgânica associada (carbono orgânico do solo) e os fluxos de 

nutrientes; 

- natureza e distribuições espaciais e temporais das principais fontes de 

sedimentos, vias de distribuição, principais reservatórios e a taxa de 

produção global dos sedimentos na bacia hidrográfica estudada; 

- informações confiáveis sobre o impacto no uso do solo sujeito a processos de 

erosão (e sedimentação), transporte de sedimentos e da eficácia de relação 

manejo da terra/medidas de conservação do solo na redução de fluxos de 

sedimentos a jusante. 

Dentro deste contexto, este Capítulo apresentará a importância científica 

para a escolha do local de estudo, uma evolução dos principais métodos utilizados 

em estudos de degradação do solo e como eles serão aplicados para que sejam 

eficazes no auxílio da implementação manejos sustentáveis do uso da terra no local 

selecionado. 

 

2.1  Evolução dos métodos em degradação ambiental 

Análises de distribuições espaciais de solo/sedimentos em lagos, 

reservatórios e rios usando técnicas convencionais (tais como erosão do solo por 

parcelas do campo, pinos de erosão etc.) são, em geral, extremamente difíceis, 

demoradas e caras. Os métodos utilizados comparam diferentes deposições 

sedimentares, levando em conta apenas medidas diretas ou seus aspectos físicos, 

químicos e mineralógicos (ZAPATA, 2002). Mesmo para pequenas variações 
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espaciais do manejo do solo, essas técnicas são ineficazes para diferencia-las 

adequadamente devido às restrições metodológicas e à alta variabilidade temporal 

e espacial, tornando-se, portanto, limitadas para estimar impactos ambientais 

devido à degradação do solo por processos erosivos (GIBBS, 2008). 

Análises de Fallout Radionuclides (FRN: 9Be, 137Cs, 210Pbex), por sua vez, 

permitem estimar a movimentação de sedimentos (taxas de erosão/sedimentação) 

na escala de poucos hectares. Porém, esta técnica é ineficiente para diferenciar a 

origem dos processos erosivos, sendo, portanto, sua aplicação limitada a áreas de 

monocultura (IAEA, 2014).  

Estudos baseados em análises elementares de isótopos estáveis (EASI, 

sigla vinda do inglês Elemental Analyzes for Stable Isotopes), ou seja, razões 

isotópicas de 13C/12C (13C) e 15N/14N (15N) na matéria orgânica são capazes de 

discriminar sedimentos oriundos de fontes terrestres e de estuarinos (CLOERN et 

al., 2002), bem como de diferenciar comunidades de plantas C3 de C4 

(MARTINELLI et al., 1991; PESSENDA et al., 1996). Ao unir esta técnica isotópica 

elementar com a de técnica FRN, é possível atingir novas escalas espaciais (da 

ordem de poucas centenas de hectares) devido à possibilidade de diferenciação de 

sedimentos oriundos de culturas distintas, tais como pastos (planta C4) de cultura 

de árvores frutíferas (planta C3). Contudo, esta união ainda é limitada, uma vez que 

não permite determinar sedimentos oriundos do manejo não sustentável de plantas 

de mesma espécie ou família (pastos e cultivo de milho, por exemplo, onde ambas 

culturas são plantas do tipo C4). 

Com o intuito de resolver este problema, métodos alternativos foram sendo 

desenvolvidos nos últimos anos para permitir uma melhor diferenciação da matéria 

orgânica presente nos sedimentos. Biomarcadores lipídicos, como os ácidos 

graxos e n-alcanos, são bons candidatos para caracterização da parte orgânica do 

solo, uma vez que eles apresentam distribuições características para plantas de 

mesma espécie ou família (ALEWELL et al., 2015). Porém, eles podem se 

biodegradar após sua deposição inicial, ou seja, suas concentrações podem sofrer 

alterações durante a diagênese (BANOWETZ et al., 2006). Como alternativa, pode-

se utilizar a razão isotópica de (13C) em compostos orgânicos específicos, uma 

vez que essas razões em n-alcanos e ácidos graxos não minimamente afetadas 
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por degradação e, portanto, a biodegradação não tem influência sobre as 

assinaturas δ13C nestes compostos. Além disso, seus valores possuem grande 

precisão (resolução), permitindo, inclusive, diferenciar múltiplas fontes, como 

acontece frequentemente em substâncias orgânicas presentes em sedimentos 

lacustres e águas oceânicas, uma vez que eles são muitas vezes derivados de 

misturas complexas de plantas aquáticas e terrestres, além de micróbios. Assim, 

foi desenvolvida a técnica de análise isotópica de compostos específicos (CSSI, 

sigla vinda do inglês Compound-Specific Stable Isotope; GIBBS, 2008).  

Adicionalmente, é possível integrar a técnica de EASI e CSSI com modelos 

de misturas de fontes. Essa combinação é extremamente útil para identificar 

diversas fontes orgânicas provenientes de processos erosivos e que estão 

presentes em uma mistura de sedimentos (rios, lagos, reservatórios em geral), as 

quais são oriundas do manejo inadequado do solo em uma bacia hidrográfica. 

Assim, a partir de uma conversão de proporções isotópicas em compostos 

específicos, é possível determinar as proporções do sedimento provenientes de 

cada fonte de manejo do solo. Portanto, a integração de técnicas nucleares e 

isotópicas é mais eficiente em estudos da dinâmica sedimentar de ambientes 

costeiros e marinhos, processos de erosão/sedimentação, poluição tóxica e 

eutrofização (nitrogênio e fósforo), e modificações de ecossistemas ou ecótonos, 

incluindo a estrutura da comunidade e/ou composição de espécies.  

Agregando-se ainda a técnica de espectroscopia de infravermelho médio 

(MIRS, sigla vinda do inglês Mid Infrared Spectroscopy) às anteriores, pode-se 

caracterizar sedimentos e solo, através de modelagem empírica multivariada por 

PLS (Partial Least Squares) a dados no infravermelho médio. Assim, MIRS permite 

relacionar sedimentos com sua área de origem por métodos de fingerprint com PLS 

ou ainda análises de Clusters. A principal vantagem é que a aplicação integrada de 

técnicas isotópicas, nucleares e correlatas pode ser usada tanto como métodos de 

impressão digital quanto no desenvolvimento de modelagem. Desse modo, é 

possível dividir a importância de atuação dessas técnicas em três escalas 

espaciais, como está exemplificado na Figura 2.1. 

Assim, buscando aplicar técnicas inovadoras que permitam analisar tanto a 

parte orgânica quanto a inorgânica presente nas amostras de solo/sedimentos em 
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nível de paisagem, o LARA buscou recursos nacionais e internacionais para que 

sua infraestrutura fosse aprimorada.  O resultado desse sucesso permitiu a 

realização desta tese de doutorado, capaz de identificar as principais fontes 

multiculturais do aporte dos sedimentos na Bacia de Guapi-Macacu. Logo, nesta 

tese foram utilizadas as técnicas de isotópicas de EASI, CSSI e MIRS, além do 

acoplamento de modelos de mistura e PLS capazes de compreender a degradação 

ambiental que está ocorrendo nesta região. 

 

 

Figura 2.1 - Relação entre técnicas e estudo as quais ela atende e a importância para a população 

ou decisores políticos. 

 

2.2 O LARA e a sua infraestrutura física e humana 

Para que fosse possível implementar as técnicas nucleares, isotópicas e 

correlatas inovadoras no LARA e, portanto, nessa tese, foi necessário adquirir 

equipamentos de médio e grande portes, além de realizar vários cursos de 

treinamentos específicos tanto para a operação dos equipamentos quanto para o 

tratamento dos dados obtidos. Estes cursos foram financiados através de projetos 

nacionais e internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), 

coordenados pelo LARA. Os equipamentos adquiridos para a implementação 

destas técnicas contaram com fundos de projetos da FAPERJ, CNPq e IAEA: 
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● FAPERJ: Edital 13/2016 – Equipamentos multiusuários, E-26/010.001443/2016, 

“Isótopos Estáveis e radioativos na compreensão de ambientes costeiros e 

marinhos”. Valor aprovado: R$ 90.000,00; 

● FAPERJ: Programa Pensa Rio - Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e 

Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro - 2014, E-26/010.003023/2014, 

“Impactos de Mudanças Climáticas e Práticas Não Sustentáveis e seus 

efeitos no Solo e Recursos Hídricos de Ecossistemas Vulneráveis 

Fluminenses”. Valor aprovado: R$ 1.500.000,00; 

● FAPERJ: Programa Apoio ao Estudo de Soluções para Problemas Relativos ao 

Meio Ambiente - 2014, E-26/010.001512/2014, “Mudanças Climáticas, 

Práticas não Sustentáveis e seus Impactos na Degradação do Solo e 

Qualidade da Água: da Estimativa à Ação”. Valor financiado: R$ 188.000,00; 

● CNPq: Edital Universal, “Mudanças Climáticas, Práticas não Sustentáveis e seus 

Impactos na Degradação do Solo e Qualidade da Água: Da estimativa à 

Ação”. Valor financiado R$ 35.000,00; 

● CAPES: Edital Nº 024/2012 Pró-Equipamentos Institucional, “Variabilidade e 

Mudanças Climáticas Modernas e Pretéritas”. Valor financiado: 

R$176.253,00. 

● CNPq: Chamada MCTI/CNPq/CT-AGRO/CT-SAÚDE/CT-HIDRO N º 37/2013 – 

Mudanças Climáticas, 402309/2013-8, “Mudanças Climáticas, Práticas não 

Sustentáveis e seus Impactos na Degradação do Solo e Qualidade da Água: 

da estimativa à Ação”. Valor financiado: R$ 420.000,00; 

● IAEA: National Project Concept, BRA5059, “Strengthening Strategies of Soil and 

Water Conservation at the Landscape Level in Brazilian Natural and 

Agricultural Ecosystems”. Valor aprovado: 342.000 Euros. 

● IAEA: Programa ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción 

de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe), 

RLA5064, “Strengthening Soil and Water Conservation Strategies at the 

Landscape Level by Using Innovative Radio and Stable Isotope and Related 

Techniques”. Valor aprovado: 100.000 euros 

 

A partir destes projetos foram adquiridos equipamentos de grande e médio 

portes, tais como um analisador elementar acoplado a um espectrômetro de massa 
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por razão isotópica (EA-IRMS), um cromatógrafo gasoso por combustão acoplado 

a um espectrômetro de massa por razão isotópica (GC-C-IRMS) e um 

espectrômetro de infravermelho médio (MIRS), além de vários equipamentos de 

médio e pequeno portes para a montagem de um laboratório de preparação de 

suas amostras. Este investimento fez com que o LARA fosse hoje um dos poucos 

laboratórios no mundo a aplicar simultaneamente as técnicas de EASI, CSSI e 

MIRS. Em particular, o investimento feito pela IAEA foi no sentido de tornar o LARA 

um centro de referência para analises nucleares, isotópicas e correlatas na América 

Latina. Além de patrocinar a aquisição de equipamentos, ela foi responsável por 

financiar vários cursos de treinamento para a capacitação humana dos integrantes 

do LARA. Esta evolução pode ser observada nos parágrafos seguintes, em ordem 

cronológica. 

Em 2013, Renan Cardoso e Marcelo Muniz, alunos de doutorado, realizaram 

um curso de treinamento por 2 meses na Universidad Austral de Chile (UACh, 

Valdivia) intitulado “Focus On Advanced Analysis and Calculations for Use of Fallout 

Radionuclides (FRN), Environmental Radionuclides (ERN) and Forensic 

Techniques (such as Compound-Specific Stable Isotopes – CSSI). Ministrado pelo 

Profº Dr Claudio Bravo, onde houve treinamento para uma instrumentação básica 

e gerenciamento de um laboratório de química voltado para análises de solo com 

a técnica de FRN, EA e CSSI. 

Em 2014, Renan Cardoso realizou curso de treinamento por 1 mês, intitulado 

Soil and Water Management and Crop Nutrition Laboratory Agency’s Laboratories: 

Use of Fallout Radionuclides and Compound Specific Stable Isotope Techniques 

for Precision Soil Conservation, no Laboratório de Seisberdorf (IAEA, Viena, 

Áustria) ministrado pelo Profº Dr Max Gibbs do National Institute of Water and 

Atmospheric Research (NIWA, Nova Zelândia). O curso teve como enfoque o 

planejamento de experimento, coleta de amostras e interpretação de dados para 

as técnicas de EASI e CSSI. 

Em 2015, o LARA concluiu a montagem um laboratório completo de físico-

química para o preparo de amostras nas técnicas supracitadas. Para capacitar seus 

integrantes e certificar o bom funcionamento do laboratório, o Dr. Greg Olsen do 

NIWA foi enviado pela IAEA ao LARA. Cinco membros do LARA, incluindo Renan 
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Cardoso, foram capacitados para realizar todos os procedimentos de preparo de 

amostras e nas boas práticas para evitar contaminações e acidentes em 

laboratórios de química. Neste evento, as amostras preparadas foram 

intercomparadas com medidas realizadas UCDavis Stable Isotope Facility (EUA) e 

o LARA foi certificado como apto no preparo de amostras isotópicas elementares e 

de ácidos graxos.  

Em 2016, foram instalados três equipamentos de análise: um Tensor II da 

Bruker para as medições de MIRS; um GC-Isolink II, junto com um Tracer 1310 e 

um Flash 2000, ambos acoplados a um Delta V da Thermo Fischer Scientific, para 

as medições de CSSI e EASI, respectivamente. 

Em 2016, o Profº Dr César Guerrero da Miguel Hernandez da University of 

Elche (Elche, Espanha) foi enviado pela IAEA ao LARA, onde ministrou o curso de 

treinamento intitulado MIRS-DRIFT training focus on analysis and data 

interpretation. Cinco membros do LARA, incluindo Renan Cardoso, foram 

capacitados em análise de dados e análise estatística para amostras de MIRS. 

No início de 2017, buscando confiabilidade dos nossos dados e boas 

práticas de manutenção dos equipamentos, o LARA recebeu a visita cientifica do 

Dr. Andrews Kingston do NIWA, que ministrou o curso de treinamento GC-IRMS 

operation-trouble shooting-maintenance training in Brazil, focado no uso dos 

equipamentos de medição do OEA e IRMS. Logo depois, o LARA recebeu o Prof. 

Dr Scott Demyan da The Ohio State University (Ohio, EUA) com o treinamento 

intitulado Expert mission for advanced use of Mid-Infrared Spectroscopy (MIRS) 

technique. Este curso focou o uso do equipamento de medição de MIRS. Ambas 

visitas capacitaram os integrantes do LARA, incluindo Renan Cardoso, para medida 

e manutenção nos equipamentos citados. Novamente, estes cursos foram 

patrocinados pela IAEA 

Desse modo, esta tese pôde receber toda a infraestrutura física e humana 

para sua realização. 

2.3 Local de estudo 

O local de estudo escolhido para a realização desta tese foi a Bacia 

hidrográfica dos rios Guapi-Macacu (BHDRGM), Rio de Janeiro (Fig. 2.2). É uma 
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área estratégica da Mata Atlântica, que está sofrendo severos processos de 

degradação de ecossistemas terra-água.  

BHDRGM é formada principalmente pelos rios Macacu, Guapiaçu e 

Guapimirim (Fig. 2.3). O rio Macacu é o maior dessa bacia. Ele nasce na Serra dos 

Órgãos, Teresópolis, a uma altitude de 1700 m, dentro do Parque Estadual dos 

Três Picos. A 74 km de sua nascente, o rio Macacu se junta ao Guapimirim, o qual 

tem sua nascente a uma altitude superior a 2000 m. Os principais afluentes do rio 

Macacu são os rios São Joaquim, Bela Vista, Bengala, Soarinho, das Pedras, 

Pontilhão e Alto Jacu, pela margem esquerda, e os rios Duas Barras, Cassiano e 

Guapiaçu, pela margem direita, sendo este último o seu maior afluente. O curso 

d’água principal tem direção Nordeste-Sudoeste (BENEVIDES et al., 2009). Esta 

bacia possui uma área de drenagem aproximada de 1.256 km2, compreendida entre 

as latitudes médias de 22o24’ e 22o57’ S e longitudes médias de 42o33’ e 43o19’ W, 

abrangendo os municípios de Cachoeiras de Macacu e parte dos municípios de 

Itaboraí e Guapimirim, situados na porção leste da Baía de Guanabara no Estado 

do Rio de Janeiro (PEDREIRA et al., 2009). É limitada ao Norte e Noroeste pela 

Serra dos Órgãos e seus contrafortes; a Nordeste pela Serra de Macaé de Cima; a 

Leste pela Serra da Botija e de Monte Azul e ao Sul, pela Serra do Sambê e dos 

Garcias (HORA et al., 2017). 

O clima da região é classificado como tropical úmido, com estação seca 

pouco pronunciada, com temperaturas máximas de 35oC e mínima de 13oC, sendo 

a média superior a 18oC em todos os meses. O inverno é ameno e o verão climático 

é sempre quente e longo, de setembro a março. Suas médias de chuvas anuais 

ficam entre 1.200 e 1.600 mm. Os meses de verão apresentam pluviosidade de até 

350 mm e os de inverno não ultrapassam 90 mm por mês (THOMPSON e 

FICALGO, 2013). 

A origem da designação Guapi-Macacu é resultado da união artificial das 

bacias do rio Macacu e Guapimirim em 1947, a partir da construção do canal de 

Imunana (Fig. 2.3) pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS). Para tanto, o DNOS desviou o curso natural do rio Macacu, unindo-o ao 

Guapimirim e desconectando do rio Caceribu (que passou a ter sua foz própria), 

descaracterizando assim a drenagem natural da parte baixa da bacia. Neste canal 
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foi construído uma barragem submersa para elevar o nível das águas do rio, 

permitindo que as mesmas fossem levadas para o sistema Imunana-Laranjal. 

Segundo BORGES (2014), este sistema tem capacidade para conduzir 5,5 m3/s de 

água para a Estação de Tratamento de Laranjal (ETA Laranjal), São Gonçalo. 

 

Figura 2.2 - Localização da Bacia hidrográfica dos rios Guapi-Macacu (BHDRGM). Modificado de 

BENEVIDES et al. (2011) 

 

Além do canal de Imunana, diversas outras obras de retificação e de 

dragagem foram executadas pelo DNOS desde 1910, visando erradicação da 

malária e o aproveitamento de terras para a agricultura (Fig 2.3). Vários trechos 

meândricos foram substituídos por canais retilíneos, aprofundados e alargados, 

chegando a encurtarem mais de três vezes o percurso natural dos rios 

(BENEVIDES et al., 2009). Essas obras são consideradas as que causaram maior 

impacto na fauna e flora originais, cessando apenas em 1980 (CoSTA, 1999 e 

2001). 
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Figura 2.3 - Obras de retificações e de dragagens realizadas pelo DNOS. Modificado de 

BENEVIDES et al. (2009). 

 

A situação ambiental atual da bacia é de contínua degradação, 

consequências da retilinização, destruição de suas matas ciliares, contínua 

ocupação do solo por assentamentos humanos, empreendimentos agropecuários, 

industriais e outros (DANTAS et al., 2008). Porém, há de se considerar que a 

BHDRGM possui ainda a menor densidade demográfica, se comparada com outras 

regiões do estado e áreas de mata ainda preservadas (BORGES, 2014). Grande 

parte desta degradação encontra-se em Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

presentes na bacia: APA do Rio Macacu, APA de Petrópolis, APA de Guapimirim, 

APA do rio São João Mico Leão Dourado, APA de Guapi-Guapiaçu, APA de Macaé 

de Cima, APA Rio dos Frades e APA e Preservação Permanente da Floresta do 

Jacarandá.  

A localização de algumas destas APAs é mostrada na Figura 2.4. Dentre 

elas, a APA de Guapimirim é uma das mais sensíveis a mudanças na bacia, uma 
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vez que está localizada na foz da bacia. Por ela passam todos os rejeitos 

descartados nos rios da bacia. Além disso, a totalidade de sua cobertura vegetal é 

representada por florestas de manguezal, compostas, em sua maioria, de porções 

de vegetação primária ou secundária em estágio final de regeneração. Estima-se 

que das sete espécies de manguezais ocorrentes no Brasil, três são amplamente 

encontradas na área. Somado as características ambientais, os efeitos derivados 

de atividades antrópicas registradas na região possuem uma grande importância 

na modelagem das características estruturais e funcionais desses manguezais. 

Mesmo assim, em sua maioria, os manguezais da APA de Guapimirim representam 

um dos poucos remanescentes desse ecossistema, que mantém a integridade 

estrutural e funcional dentro da região da Baía de Guanabara (ICMBIO, 2012). O 

manguezal de Guapimirim ocupava originalmente área de 179 km2 e abrangia as 

desembocaduras dos rios Macacu, Guapiaçu, Guapimirim, Guaxindiba, Caceribu, 

Imboaçu, Magé e Iriri. Em 1999, sua área estava reduzida a 68,7 km2. Atualmente, 

sua área é menor ainda (BENEVIDES et al., 2009). 

Na bacia há o predomínio de áreas de pastagem. A vegetação natural 

encontra-se nas partes mais altas do relevo, enquanto que as de pastagens, 

cultivos de olericultura e fruticultura ocupam as baixadas. A Tabela 2.1 mostra os 

principais tipos de coberturas de solo na BHDGM identificados em 2007. A figura 

2.5 apresenta um mapa da distribuição espacial do uso de solo nessa bacia 

(FIDALGO, 2008). 

Nesta bacia (município de Itaboraí) também está localizada a construção do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), que será um dos mais 

importantes empreendimentos da Petrobrás, onde serão produzidos derivados de 

petróleo e produtos petroquímicos (Fig. 2.4). Sua construção, que iniciou em 2008, 

possui uma área total é de 45 km2 e concentrará uma unidade de refino com 

capacidade de processamento de 165 mil barris de petróleo/dia. Além da unidade 

de refino, serão construídas uma unidade de petroquímicos básicos de primeira 

geração, seis unidades de petroquímicos de segunda geração (juntamente com 

suas principais resinas termoplásticas) e uma central de fornecimento de água, 

vapor e energia elétrica (FIRJAN, 2008).  A estrutura externa inclui várias vias de 

acesso, emissário de efluentes, adutora, infraestrutura dutoviária, linhas de 

transmissão entre outras (FIRJAN, 2008). 



36 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.4 - Bacia dos rios Guapi-Macacu e Caceribu, incluindo a localização de APAs e 
COMPERJ (FIDALGO et al., 2011).  



37 

 

Figura 2.5 - Mapa de uso do solo na BHDGM (FIDALGO et al., 2008) 
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Tabela 2.1 - Área de drenagem ocupada pelas classes de uso e cobertura da terra na BHDGM. 

Modificado de FIDALGO et al. (2008). 

Classes de uso e 

cobertura da terra 

Área ocupada pela 

classe (ha) 

Porcentagem da área 

total (%) 

Floresta densa 53.25 42.4 

Floresta média 2.89 2.3 

Floresta inicial 0.38 0.3 

Campo altitude 1.63 1.3 

Campo inundado 1.88 1.5 

Mangue 0.63 0.5 

Área agrícola 6.03 4.8 

Pastagem 54.76 43.6 

Área urbanizada 3.64 2.9 

Afloramento 0.2 0.2 

Solo exposto 0.2 0.2 

Total geral 125.6 100,00 

 

Apesar das obras da COMPERJ estarem paralisadas desde 2014, 

mudanças significativas na paisagem da bacia podem ser observadas (Fig. 2.6). 

Do ponto de vista socioeconômico, são consideradas positivas:  expansão 

populacional; crescimento da oferta e construção de novos imóveis; aumento do 

poder aquisitivo de determinados estratos; maior demanda de/e capacitação de 

mão de obra na região; imposição do crescimento educacional, etc (BORGES e 

HORA, 2014). As negativas são: especulação por terras e imóveis, com alteração 

brusca do valor por metro quadrado de solo/construção; aumento de fluxo 

populacional heterogêneo à região; insegurança crescente; recrudescimento da 

violência; desequilíbrio na ocupação espacial. Do ponto de vista ambiental, as 

mudanças causam grande preocupação tanto pelo aumento da degradação do solo 
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e recursos hídricos quanto da introdução de novas fontes de poluição atmosférica 

(BORGES e HORA, 2014). 

Desta forma, avaliações precisas das condições atuais e a identificação das 

principais fontes de degradação ambiental desta bacia, a fim de fortificar a 

formulação de estratégias de resposta (mitigação e adaptação), são 

imprescindíveis. 

 

 

Figura 2.6 - Comparação entre as áreas próximas a COMPERJ entre os anos de 2007 e 2016. 

Modificado de Google Earth (2017). 

 

2.4 Coleta e preparo de amostras 

A correta aplicação de técnicas de isotópicas (CSSI e EASI) e MIRS para 

estudos de degradação ambiental depende de quatro fatores principais: 

planejamento do experimento, preparo de amostras, medida e interpretação de 

dados. Os três primeiros tópicos serão abordados nesse capítulo e a interpretação 

dos dados será abordada no Capítulo 3. 

2.4.1 Planejamento do experimento 

O planejamento do experimento consiste em um levantamento prévio da 

importância dos locais e número de amostras a serem coletadas para que seja 

possível obter resultados significativos do estudo a ser realizado. Este é um ponto 

chave do trabalho, uma vez que caso ocorra algum problema analítico ou de 

interpretação dos dados torna-se mais fácil identificá-lo e corrigi-lo.  
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Uma maneira de iniciar o planejamento é fazendo perguntas chave 

(objetivos), que devem ser respondidas nesse estudo (metas), como por exemplo: 

- Quais as principais fontes de sedimentos em um dado reservatório devido a 

processos erosivos?  

- Houve modificações das fontes após a introdução de uma nova perturbação na 

bacia?  

- A gestão do solo é realmente sustentável?  

- Qual a extensão ou abrangência da bacia é necessária para o estudo? 

A partir dessas perguntas e de informações prévias sobre o local (mapas de 

relevos, informações obtidas de moradores/produtores locais, estudos prévios, etc.) 

serão estipulados os locais de amostragem, tanto das fontes de erosão como os 

principais locais de sedimentação, bem como a massa/volume de cada amostra a 

ser coletada. 

O preparo e a análise de amostras utilizando técnicas isotópicas, por 

exemplo, envolvem gastos significativos com materiais de consumo e manutenção 

dos equipamentos. Portanto, o segundo passo no planejamento do experimento é 

saber minimizar o número de amostras de uma maneira que não prejudique a 

interpretação dos dados e que ainda seja representativo dos locais coletados.   

Outro ponto importante é saber escolher o tamanho da área de estudo. As 

técnicas de CSSI e MIRS permitem estudos ao longo de pequenos cursos de rios 

até grandes bacias hidrográficas. Para locais pequenos, é razoavelmente fácil 

diminuir o número de amostras para que seu experimento não fique caro demais, 

porém, para estudo em grandes bacias hidrográficas, uma maneira de diminuir o 

número de amostras é subdividir a bacia em sub-bacias. Assim, ao invés de 

amostrar o local como um todo, pode-se fazer amostragens em pequenas partes e 

ir focando somente a influência dos afluentes mais importantes para o estudo 

(GIBBS, 2010). 

Em especial, para a Bacia dos rios Guapi-Macacu, as três principais 

questões para o seu estudo são: 
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- Quais são as principais fontes de sedimentos provenientes de degradação 

agrícola, urbana, industrial e natural responsáveis pelo assoreamento 

desta bacia? 

- Uma vez que a construção da COMPERJ é uma obra de grande magnitude, 

como está sendo sua contribuição para o aporte de sedimentos na bacia? 

- Quais as principais modificações no manejo do solo podem ser indicadas para 

uma gestão sustentável da bacia? 

Para respondê-las, foi necessário identificar inicialmente as possíveis fontes 

de processos erosivos, incluindo os principais locais que produziram mudanças na 

paisagem da bacia devido a obras de terraplanagem para a construção da 

COMPERJ e suas vias de acesso. Para tanto, foi usado como base um estudo 

realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 2011 

(PEDREIRA et al., 2011), o qual apresentou as principais áreas de proteção e 

recuperação na BHDRGM. A partir dele, foi selecionada uma área de 

aproximadamente 50 km2, representada por um quadrado amarelo na Figura 2.7. 

Ela inicia na entrada da APA de Guapimirim (próxima ao canal de Imunana) e se 

entende pelas principais áreas adjacentes naturais, agrícolas, urbanas e industriais, 

que podem ser responsáveis pelo assoreamento da APA de Guapimirim. Os 

principais motivos para a escolha do limite leste (esquerdo) desta área foi por 

apresentar uma barragem, que permite a captação de água para o abastecimento 

da região metropolitana do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que se comporta como 

local de grande acúmulo de sedimentos. Esta é a principal via de entrada de 

sedimentos na APA de Guapimirim) e, portanto, possui grande interesse para a sua 

proteção ambiental. O limite oeste (direito) compreende a área de construção da 

COMPERJ. O limite norte abrange as principais áreas devastadas por atividades 

antrópicas da região.  
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Figura 2.7 - Mapa com as áreas de conflito de uso da terra, áreas de proteção permanente (APPs) 

sem cobertura florestal, unidades de conservação e outras áreas de interesse para recuperação. 

O quadrado amarelo delimita o local de estudo desta tese. Modificado de PEDREIRA et al. (2011). 

 

A Figura 2.8 ilustra os locais de amostragens nesta sub-bacia de 50 km2, a 

partir dos quais foram coletadas 30 amostras de solo e sedimentos, que 

representam as principais fontes de degradação do solo e de acúmulo de 

sedimentos nos rios da bacia, respectivamente. A Tabela 2.2 apresenta a descrição 

a localização das mesmas. Como possíveis fontes, foram selecionadas áreas de 

mata ciliar, pastos, plantações de cana de açúcar, plantações de leguminosas, 

bancos de erosão nas margens dos rios, escoadouros artificiais, estradas e rotas 

de acessos para a COMPERJ (Fig. 2.9). Como amostras de acumulo de 

sedimentos, foram escolhidos vários pontos nos rios Guapiaçu e Macacu, os quais 

foram designados como afluentes.  
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Figura 2.8 - Mapa com os usos de solo da sub-bacia escolhida para o estudo e localização das coletas. 

Modificado de (PEDREIRA et al., 2009). 

 

Tabela 2.2 - Descrição e localização das amostras coletadas 

Identificação Descrição Latitude Longitude 

BR01 Sedimento no rio 22°39'26.88"S 42°56'10.21"O 

BR02 Sedimento no rio 22°39'28.95"S 42°56'11.93"O 

BR03 Pasto 22°39'22.41"S 42°55'18.47"O 

BR04 Pasto 22°39'22.17"S 42°55'2.58"O 

BR05 Sedimento no rio 22°39'18.13"S 42°54'29.61"O 

BR06 Sedimento no rio 22°39'19.72"S 42°54'29.09"O 

BR07 Sedimento no rio 22°39'17.31"S 42°54'14.00"O 

BR08 Sedimento no rio 22°39'15.19"S 42°54'20.65"O 
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BR09 Banco de erosão 22°39'14.11"S 42°54'20.67"O 

BR10 Mata ciliar 22°39'5.90"S 42°53'39.15"O 

BR11 Banco de erosão 22°38'54.56"S 42°53'9.98"O 

BR12 Mata ciliar 22°38'54.27"S 42°53'7.78"O 

BR13 Pasto 22°38'40.63"S 42°52'39.13"O 

BR14 Rio 22°38'35.48"S 42°52'6.50"O 

BR15 Pasto 22°37'57.54"S 42°54'3.97"O 

BR16 Banco de erosão 22°37'10.46"S 42°54'38.09"O 

BR17 Banco de erosão 22°37'9.89"S 42°54'39.29"O 

BR18 Escoadouro 22°37'2.94"S 42°54'37.19"O 

BR19 Sedimento no rio 22°37'2.94"S 42°54'37.19"O 

BR20 Estrada para COMPERJ 22°37'2.93"S 42°54'38.90"O 

BR21 
Plantação de 

leguminosas 
22°36'57.86"S 42°54'34.08"O 

BR22 Plantação de mamona 22°36'42.55"S 42°54'31.89"O 

BR23 Sedimento no rio 22°36'44.11"S 42°54'34.11"O 

BR24 Pasto 22°36'44.04"S 42°54'34.11"O 

BR25 Sedimento no rio 22°35'34.26"S 42°53'22.32"O 

BR26 Cana de açúcar 22°35'33.38"S 42°53'22.57"O 

BR27 Rio 22°35'33.14"S 42°53'21.84"O 

BR28 Escoadouro 22°35'33.55"S 42°53'20.89"O 

BR29 Rio 22°35'33.54"S 42°53'19.98"O 

BR30 Rio 22°31'38.34"S 42°41'21.63"O 
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Figura 2.9 – Ilustração dos locais de coleta: a) pastagem; b) plantio de cana de açúcar; c) 

plantação de leguminosas; d) mata ciliar; e) canal de Imunana; f) ponto de acúmulo de 

sedimentos; g) estradas para a COMPERJ; h) banco de erosão e; i) escoadouro. 

 

2.4.2 Coleta de amostras 

O processo de coleta de amostras tem como objetivo seguir o planejamento, 

ser representativo do local de estudo, além de evitar ao máximo possíveis fontes 

de contaminações das mesmas. Para isso, é importante seguir protocolos 

específicos. 

Assim, é importante ter em mãos determinadas ferramentas em campo, tais 

como mapas e navegadores GPS que permitam identificar e percorrer todos os 

locais de coleta previamente definidos. Ajustes necessários dos locais de coleta 

geralmente são considerados em campo, uma vez que é nesse instante em que 

são identificadas limitações físicas para a coleta e também outros pontos 

significativos de coleta para o trabalho, que não foram previstos com as 

informações dispostas no planejamento. 
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Para a técnica de CSSI é importante que sejam coletadas amostras das 

fontes e dos locais de acúmulo de sedimentos de forma correta, uma vez que elas 

são obtidas de maneira diferente. A coleta de fontes deve representar o melhor 

possível um dado local gerador de sedimentos, levando em consideração que, 

geralmente, o arrasto do sedimento ocorre principalmente nas camadas superficiais 

do solo. Assim, essa amostragem é feita com o auxílio de uma ferramenta que 

simula um trado, permitindo coletar exatamente os primeiros 5,0 cm da camada 

superficial do solo, com um diâmetro de 10 cm de largura (Fig. 2.10). Sua finalidade 

é a de permitir que todas as amostras sejam coletadas sempre da mesma forma e, 

portanto, possam ser intercomparadas. Além disso, para que uma dada amostra 

seja realmente representativa do ponto de estudo, deve-se coletar no mínimo 10 

réplicas ao redor do ponto. Em geral, recomenda-se que elas sejam distribuídas em 

uma matriz, onde cada coleta esteja espaçada de 5,0 em 5,0 m (Fig. 2.11). Cada 

replica deve ser retirada do trado e colocada num recipiente plástico (um balde, por 

exemplo) a fim de serem mescladas. Este procedimento permite que a amostra 

resultante descreva essa fonte por completo. Posteriormente, com o auxílio de uma 

peneira de 2mm de abertura, ela deve ser homogeneizada, desagregando-se 

pedras, cascalhos e resíduos de vegetação superficial (folhas, talos, raízes, etc.). 

 

 

Figura 2.10 - Ferramentas usadas para coleta: adaptação de uma serra copo ser utilizada como 

um trado de superfície (5,0 cm de profundidade) e uma pá de inox. 
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Já as amostras de acúmulo de sedimentos são geralmente coletadas dentro 

dos corpos d’água, em locais onde é visível o acúmulo de sedimento fino (camada 

argilosa do solo). Estes locais encontram-se onde a velocidade de água é inferior 

ao observado no curso do rio, uma vez que a calmaria na água permite a 

decantação desse sedimento. Caso haja vários locais de acumulação próximos uns 

dos outros, o ideal é que se colete réplicas provenientes destes locais e que as 

mesmas sejam misturadas para fornecer uma amostra representativa do local.  

Como esse tipo de amostra não é compacta, a coleta é feita com o auxílio de uma 

pá de inox (Fig. 2.10) e de maneira mais superficial possível (5 cm de profundidade), 

a fim de descrever bem o sedimento movimentado atualmente. 

 

 

Figura 2.11 – Ilustração de uma grade para coleta de amostras. 

 

Um detalhe importante, é que a coleta deve ocorrer após um período de 

chuva intenso, com o intuito de determinar a influência das fontes sobre a atual 

degradação do solo. Tanto para amostras de fontes quanto de acúmulos de 

sedimentos, a quantidade coletada na Bacia dos rios Guapi-Macacu foi cerca de 

200 g para amostras mais argilosas e 500 g para amostras mais arenosas. Isto 

permite que ao término de seu pré-tratamento, obtenha-se um mínimo 100 g de 

material. Quantidade suficiente para que seja possível ter uma réplica da amostra, 
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pois caso ocorra algum problema no preparo, uma vez que a técnica é destrutíva, 

é possível repeti-lo (GIBBS, 2010). 

 

2.4.3 Preparo de amostras 

2.4.3.1 Pré-tratamento e armazenamento 

Todas as amostras coletadas foram armazenadas, refrigeradas ou 

congeladas até que fossem preparadas a fim de evitar a mudança de razão 

isotópica por ação de micro-organismos. 

O pré-tratamento é o mesmo para todas as técnicas: é feita uma secagem a 

60 oC até atingir massa constante. Essa temperatura é a mais alta possível para 

que não haja nenhuma modificação nas estruturas dos ácidos graxos. 

Posteriormente, é realizada a desagregação de material, utilizando-se uma peneira 

com abertura de 1,0 mm. Depois dessa etapa, as amostras foram armazenadas em 

sacos “ziplock” e armazenadas em temperatura ambiente. 

 

2.4.3.2 Preparo para MIRS 

O preparo da amostra para ser aplicada a técnica de MIRS, consiste 

basicamente em apenas duas etapas físicas, após seu pré-tratamento. Para tanto, 

macera-se cerca de 10 g de amostra com um moinho de bolas ou um almofariz de 

ágata (Fig. 2.12). Posteriormente, passa-se a amostra por uma peneira com 

abertura de 100 µm, a fim de assegurar sua homogeneidade.  A partir dessa etapa, 

em geral, a amostra é novamente seca a 60 oC, a fim de retiram qualquer umidade 

que possa ter sido adquirida durante sua manipulação. Se a amostra não for 

analisada imediatamente, recomenda-se que ela seja mantida em dissecadores até 

ser levada ao DRIFT-MIRS (DAMYAN et al., 2012). 
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Figura 2.12 - Almofariz e moinho de bolas utilizados para macerar as amostras. 

 

2.4.3.3 Estimativa do carbono orgânico total 

Para o preparo de amostras para EASI e CSSI é necessário realizar uma 

estimativa da quantidade carbono orgânico presente na amostra. Sua finalidade é 

a de obter a quantidade necessária de amostra a ser utilizada nestas técnicas, uma 

que vez se for usada uma quantidade elevada no EA-IRMS ou GC-C-IRMS, pode 

ocorrer uma saturação no sistema. Por outro lado, se a quantidade for muito 

pequena, o resultado obtido pode ficar abaixo do limite de detecção dos 

equipamentos. 

Para essa estimativa, coloca-se cerca de 3-5 g de amostra em um cadinho 

de porcelana. Este é introduzido em uma estufa a 105 oC por 24 h, a fim de que a 

amostra seja totalmente desidratada. O valor de sua massa é, então, anotado. 

Posteriormente, a amostra é submetida a um processo de combustão a 550 oC por 

3 h. Após seu resfriamento, determina-se seu novo valor de massa e determina-se 

o valor de massa perdida pelo processo de combustão. Este valor representa, com 

boa aproximação, a quantidade de matéria orgânica presente na amostra. 

Finalmente, obtém-se o valor estimado de carbono orgânico total da amostra 

(GIBBS, 2010; HOOGSTEEN et al., 2015), através das Equações: 

𝑀𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜(𝑔) = 𝑀105𝑜(𝑔) −  𝑀𝑝𝑜𝑡𝑒(𝑔)                                         (2.1) 

𝑀𝑎𝑝ó𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡ã𝑜(𝑔) = 𝑀550𝑜 − 𝑀 𝑝𝑜𝑡𝑒(𝑔)                                      (2.2) 

𝑀𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑀𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜(𝑔) − 𝑀𝑎𝑝ó𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡ã𝑜(𝑔)                                 (2.3)  
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%𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 =  
𝑀𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥 100                                                   (2.4)    

%𝐶 =  %𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑥 0.55                                                      (2.5) 

 

2.4.3.4 Preparo de amostras para EASI 

Uma vez que o valor de 13C de interesse é relativo ao carbono orgânico total 

presente na amostra, esta deve inicialmente ser submetida a um processo de 

descarbonatação (GIBBS, 2010). Para tanto, mistura-se cerca de 3-5 g de amostra 

com 5,0 ml de HCl 10% em um tubo do tipo falcon. Aguarda-se 24 h para a completa 

dissolução do carbonato. Após esse prazo, retira-se a solução e acrescenta-se 1 

ml de HCl 10%, observando se ainda ocorre uma reação química na amostra 

(emissão de bolhas). Caso isso ocorra, repete-se o procedimento de adicionar 1,0 

ml de HCl 10%, até que não se tenha mais carbonatos.  

Após o ataque ácido, é realizado o processo de lavagem, preenchendo o 

falcon com água deionizada até a marca de 7,0 ml. A solução é, então, misturada 

com o auxílio de um vortex. Posteriormente, é centrifugada a 3000 rpm por 10 min. 

Descarta-se, então, a fase líquida no falcon e repete-se este processo de lavagem 

por 3 vezes com o intuito de assegurar que todo o HCl foi removido. Finalmente, o 

falcon é levado a uma estufa a 60 oC para secagem até atingir um valor de massa 

constante (GIBBS,2010). 

Uma pequena quantidade de amostra é, então, introduzida em uma cápsula 

de estanho e sua massa é determinada com o auxílio de uma balança semi-

analítica. O valor da massa a ser introduzida no capsula de estranho é previamente 

determinado, correspondendo a 0,20 mg de carbono orgânico total, obtida com 

auxílio de Eq. (2.5). 

Essa capsula de estanho é, então, fechada e armazenada a temperatura ambiente 

até ser analisado no EA-IRMS. 

 

2.4.3.5 Preparo de amostra para CSSI 

Para o preparo das amostras a serem injetadas no GC-C-IRMS, os ácidos 

graxos presentes na matéria orgânica do solo/sedimentos devem ser extraídos com 
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o auxílio de solventes e de forma pressurizada. Posteriormente, são esterificados 

(processo também chamado de derivatização) para que se torne uma matriz apolar 

e que possa ter seus ácidos graxos analisados, obtendo seus respectivos valores 

de 13C (GIBBS, 2010). 

Existem várias técnicas ou equipamentos de extração de solventes de 

amostras sólidas ou liquidas, tais como o Bligh and Dyer (WHITE et al., 2009), 

Soxhlet (JANSEN et al.,2006; GRAHAM et al., 2006), extração ultrasônica 

(GRAHAM et al., 2006), Shaking (WU et al., 2009) e ASE (Accelerated Solvent 

Extractor; JANSEN et al.,2006; GIBBS, 2010; BLAKE et al., 2012). Dentre eles, o 

mais eficiente e econômico é o ASE, que permite utilizar soluções de diclorometano 

(DCM ou CH2Cl2; JANSEN et al., 2006). Este solvente, além se ser eficiente para a 

extração de ácidos graxos, apresenta baixa toxicidade e, portanto, seguro para 

atividades laboratoriais (CEQUIER-SÁNCHEZ et al., 2008). Durante o processo de 

derivatização, além do DCM, são usados outros solventes, tais como metanol 

(CH3OH), hexano (C6H14) e acetona (C3H6O). Todos devem possuir alto grau de 

pureza ou qualidade de cromatografia liquida de alta pressão (HPLC, sigla em 

inglês de High Pressure Liquid Chromatography). 

A Figura 2.13 ilustra o sistema de extração acelerada de solventes utilizado 

no LARA. Trata-se do modelo ASE350 da Dionex, que pode extrair 

automaticamente até 24 amostras durante cada ciclo de operação. Na parte 

superior, as amostras são acomodadas em células de inox de 22 ml ou 100 ml. São 

utilizados entre 15 e 20 g de amostra. O valor exato da massa de solo/sedimento a 

ser utilizada é determinado com o auxílio da Eq. 2.5 e da Tabela 2.3, que se 

baseiam na quantidade de carbono orgânico total presente em cada amostra 

coletada. Caso a célula não seja totalmente preenchida, completa-se com areia de 

diatomácea para que se faça economia no solvente. 

No ASE, cada célula é submetida a uma temperatura de 100 oC e o DCM é 

injetado. Ao atingir a pressão de 2000 psi, é feita uma purga de N2, que promove a 

transferência da solução DMC + ácidos graxos para uma garrafa de vidro de volume 

total de 240 ml localizada abaixo da célula de inox (Fig. 2.13). Este processo é 

realizado por duas vezes para cada célula, sendo utilizado entre 40 e 100 ml de 

DCM por extração, garantindo um bom aproveitamento do procedimento de 
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extração. A extração de solventes em cada célula de inox dura cerca de 20 min. No 

final, cada garrafa inferior apresenta um extrato líquido de cor amarelada e 

translúcida (Fig 2.14.a). Em casos que o extrato tem uma aparência turva, isto 

indica que ainda havia a presença de água na amostra, é adicionada uma pequena 

quantidade de sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para que a humidade possa ser 

totalmente removida. 

 

 

Figura 2.13 - Sistema de extração acelerada de solventes (ASE350) utilizado no LARA. 

 

Tabela 2.3 - Relação entre carbono orgânico total (Ctot) e quantidade de amostra de 

solo/sedimentos a ser introduzida em cada célula do ASE. 

% Ctot Massa de solo (g) 

< 1% Célula de 100ml cheia 

1-5% 20-30 

5-10% 15-20 

10-20% 10 

>20% 5 
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Para que seja possível fazer a derivatização do extrato, é importante que 

este contenha somente os ácidos graxos. Portanto, a segunda etapa do processo 

de preparação de amostras para CSSI consiste em uma redução de volume, 

através da evaporação total de DCM presente no extrato. Esta etapa é realizada 

em dois estágios. O primeiro consiste na redução do volume do extrato (Fig. 2.14.b) 

e, o segundo, em sua secagem total (Fig 2.14.c e Fig. 2.14.d). 

 O primeiro estágio é realizado em um Multivapor. Este consiste de um 

rotavapor especial capaz de trabalhar com 12 amostras simultaneamente. Para 

tanto, cada extrato é transferido a um vial de 100 ml, os quais são inseridos em 

uma solução aquosa mantida a 40 oC (ponto de ebulição do DCM é de 

aproximadamente 39,6 oC) e agitados a 5,0 rpm. Ao pressurizar o sistema (400 

mTor), o solvente é retirado da parte liquida da amostra, reduzindo-se o seu volume 

até atingir entre 5 a 10 ml. Este processo dura cerca de 20 min (Fig. 2.14.b). A 

Figura 2.15 ilustra o multivapor da Bucchi utilizado no LARA. 

Após a redução do volume, o extrato é transferido para novos viais de 

volumes menores (15,0 ml, Fig 2.13.c), os quais são introduzidos em um Rapidvap 

(Fig. 2.16), que permite a secagem total da amostra (Fig 2.14.d). Este procedimento 

é novamente realizado a 40 oC, juntamente com uma purga de N2, o qual é 

introduzido através de uma seringa para que consiga evaporar por completo o DCM 

sem produzir alterações na composição dos ácidos graxos. 

Concluído o processo de secagem, passa-se a executar o processo químico 

de derivatização (também conhecido como esterificação; Fig. 2.17). Para tanto, 

introduz-se uma solução, composta de 5,0 % de trifluoreto de boro (BF3) e 95% de 

metanol (CH3OH), no vial de 15 ml que contém o extrato seco (Fig. 2.14.d e Fig. 

2.14.e). Feito isso, o vial é colocado em um vórtex por 2 min para que todo o 

substrato seco tenha contato com a mistura. Posteriormente, a solução é colocada 

em uma estufa a 70 oC por 20 min para que a reação ocorra. BF3 é o reagente 

básico para a derivatização, ou seja, a conversão dos ácidos graxos em ésteres 

metílicos de ácidos graxos. Esse processo permite que o ácido graxo se torne 

apolar e mais volátil.  
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Figura 2.14 – Ilustração do solvente extraído pela ASE em diversas etapas de seu preparo: a) 

garrafa de 240 ml contendo o solvente extraído do ASE; b) vial de 100 ml, após ter  o volume 

reduzido pelo multivapor; c) vial de 15 ml imediatamente antes de entrar no RapidVap; d) vial de 15 

ml ao sair do RapidVap (secagem total); e) vial de 15 ml ao iniciar o processo de derivatização; f) 

vial de 15 ml mostrando as duas fases para separação do composto de interesse e; g) vial de 2,0 

ml com o produto final da amostra para análise por CSSI. 

 

 

 

Figura 2.15 – Sistema de Multivapor do LARA. 
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Figura 2.16 – RapidVap utilizado no LARA. 

 

Uma vez ocorrida a reação, adiciona-se 1,0 ml de água deionizada e 1,0 ml 

de uma mistura de 20 % de DCM e 80 % de Hexano. A função da combinação 

Hexano-DCM é a de extrair da solução os compostos que foram derivatizados. Para 

tanto, submete-se o extrato ao vórtex por 1 min, de modo que, após a decantação 

do extrato, se observa a presença de duas fases (Fig. 2.14.f), onde a superior é a 

de interesse. Assim, com o auxílio de uma pipeta Pasteur, retira-se a parte 

orgânica, a qual é repassada para um novo vial de 2,0 ml (Fig 2.14.g). Este 

processo é repetido, colocando mais 1,0 ml da mistura DCM-Hexano e coletando-

se mais uma vez a fase superior, a fim de aproveitar o máximo possível de amostra. 

Finalmente, os viais são mantidos resfriados até serem analisados. 

 

 

Figura 2.17 - Processo de Derivatização 
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Todo o material de vidraria utilizado no processo pode ser lavado e 

reutilizado. Contudo, o processo de lavagem tem que ser rigoroso, envolvendo uma 

imersão por no mínimo 24 h em sabão químico (Decon 90). Posteriormente, realiza-

se a lavagem com água deionizada e toda a vidraria deve ser aquecida a 400 oC 

em uma mufla por 3 h. Este procedimento é importante, a fim de garantir que 

nenhuma matéria orgânica tenha restado nas vidrarias. Além disso, todas as 

pipetas Pasteur são rinsadas com Acetona e DCM, antes de entrarem em contato 

com a amostra (GIBBS, 2010). 

 

2.5 As técnicas de EASI, CSSI e MIRS 

2.5.1 Isótopos Estáveis 

Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, que apresentam o 

mesmo número de prótons (Z) e diferentes números de nêutrons (N) em seu núcleo, 

ou seja, apresentam propriedades químicas semelhantes e físicas diferentes 

(BOUTTON, 1991). Dentre as propriedades físicas, os nêutrons apresentam grande 

importância para o núcleo, pois eles são responsáveis pelo espaçamento entre os 

prótons, onde alterações em seu número promovem alterações na interação 

Coulombiana entre partículas carregadas e, portanto, na estabilidade nuclear.  De 

acordo com cartas de nuclídeos, estima-se que existam cerca de 3100 isótopos 

oriundos de 120 elementos. A grande maioria possui instabilidade nuclear, ou seja, 

são radioativos. Contudo, cerca de 283 são isótopos estáveis (veja Fig. 2.18). 

Dentre eles, C, H, O, N e S são encontrados facilmente no meio ambiente e estão 

ligados a ciclos da matéria orgânica e, portanto, apresentam grande interesse 

biológico (FRY, 2006). Os isótopos mais leves (1H, 12C, 14N,16O, 32S), em geral, são 

mais abundantes que os mais pesados (2H, 13C, 15N, 17O, 18O, 33S, 34S, 36S). Para 

efeito de comparação, a Figura 2.19 ilustra a composição isotópica do ser humano. 

Nota-se que carbono apresenta grande destaque, pois é um elemento abundante 

na matéria orgânica (SCHUMACHER, 2002). 

Variações no número de nêutrons (N), ou seja, no número de massa do 

elemento (A), provocam pequenas alterações em alguns tipos de reações que 

podem ocorrer com esse elemento. A primeira delas, é nas reações cinéticas. O 

isótopo mais pesado é também maior, sendo assim, quando uma reação depende 
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da mobilidade de um elemento ou da molécula que o compõe de um lado para o 

outro, os isótopos mais leves realizam essa reação mais rápido. Um segundo tipo 

de alteração é durante a reação de troca, em que o isótopo mais pesado se 

concentra sempre onde as ligações químicas são mais fortes (BOUTTON, 1991). 

Como essas reações geram alterações na proporção entre os isótopos leves e 

pesados, elas resultam em um processo chamado de fracionamento isotópico ou 

mais simplesmente de fracionamento, cujos valores são da ordem de 1 parte por 

1000 ou 1‰, que equivale a um passo trófico. Por convenção, determinou-se que 

o fracionamento do isótopo é representado pelo isótopo mais pesado. Por exemplo, 

se uma planta ao absorver o carbono do meio ambiente, ocorre uma diminuição de 

1‰ na proporção de 13C durante esse processo, diz-se que a planta sofreu 

fracionamento de -1‰13C, empobrecido de 1 passo trófico. Por sua vez, o ambiente 

de onde ela tirou o carbono sofreu fracionamento de 1‰13C, enriquecido de 1 passo 

trófico (GIBBS, 2010). 

 

 

Figura 2.18 - Tabela dos isótopos (UNICAMP, 2017) 
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Figura 2.19 - Distribuição de isótopos estáveis em uma pessoa de 50 kg. Cerca de 35 kg são 

oxigênio e hidrogênio, carbono com cerca de 11 kg e nitrogênio com cerca de 1.3 kg. O enxofre foi 

omitido, mas seria cerca de 220 g de 32S e 10g de 34S (WADA, 2009). 

 

Existem quatro maneiras de representar a variabilidade ou fracionamento 

isotópico natural dos elementos: Porcentagem Atômica (AP), Abundância Fracional 

(F), Razão isotópica (R) e Notação Delta em partes per mil (δ‰). As equações 

abaixo mostram a relação entre as notações, para o exemplo do carbono (FRY, 

2006): 

 𝐴𝑃𝐻 = % 𝐶13  (2.6) 

 𝐹𝐻 =
% 𝐶13

100
     ,    𝐹𝐿 =

% 𝐶12

100
 (2.7) 

 
𝑅 =  

𝐹𝐻

𝐹𝐿  (2.8) 

 
𝛿 𝐶13 =  [(

𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) − 1] . 1000 (2.9) 

 

onde HAP representa a porcentagem atômica do isótopo mais pesado; %13C é a 

porcentagem de 13C em relação ao carbono total; HF é a abundância fracional de 

13C; LF é a abundância fracional do isótopo mais leve, 12C; δ13C é o delta 13C; Ramostra 

é a razão de abundâncias da amostra; Rpadrão é a razão de abundâncias do padrão. 

No caso do carbono, utiliza-se o padrão internacional Pee Dee Belemnite (V-PDB), 
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que, por definição, possui valor de δ13C = 0‰ (COPLEN, 1994). Este é usado para 

produzir padrões secundários de medida (GIBBS, 2010). 

Apesar de F e AP serem as notações corretas de se fazer modelagens com 

esse tipo de medida, δ‰ tem uma relação linear com ambos no intervalo entre -

100‰ e 100‰ (que engloba com folga a faixa de amostras naturais que contem 

carbono) e, portanto, é visualmente melhor de ser usado para correlacionar valores. 

Assim, essa notação é geralmente adotada para estudos ambientais (FRY, 2006). 

As mensurações são efetuadas em espectrômetros de massa de razão isotópica 

(IRMS) com erro analítico da ordem de 0.2‰. Valores isotópicos com sinal negativo 

significam que a mostra apresenta menos isótopo pesado que o padrão. 

Desse modo, o fracionamento isotópico de isótopos estáveis de carbono (13C 

e 12C) refere-se à flutuação nas razões de isótopos de carbono como resultado de 

processos bioquímicos naturais, em função da sua massa atômica (WICKHAM e 

TAYLOR, 1987). Variações como tal não estão relacionadas ao tempo e ao 

enfraquecimento radioativo natural. Cálculos similares são realizados para a 

obtenção de razões isotópicas para outros elementos. 

 

2.5.2 Análise elementar para isótopos estáveis (EASI) 

Isótopos circulam na biosfera, onde ocorrem fracionamentos e misturas de 

fontes distintas. Devido à grande quantidade de isótopos na natureza, é possível 

observar a ocorrência de estabilidade em valores da razão isotópicas em alguns 

ambientes. O oceano é um exemplo, pois mesmo ocorrendo fracionamento, nota-

se um certo equilíbrio isotópico de hidrogênio, oxigênio, carbono inorgânico e 

sulfatos. Na atmosfera, por sua vez, esse efeito é observado para o nitrogênio e o 

dióxido de carbono, onde o valor de δ13C no CO2, por exemplo, varia entre -6,4 e -

7,0‰ (FRY,2006). Contudo, quando há perturbações antrópicas, estes valores 

podem sofrer alterações, tornando-se identificadores ou marcadores da presença 

de tais perturbações.  Por exemplo, pesquisas científicas realizadas por O’LEARY 

(1981) tem revelado que locais com presença de indústrias δ13C no CO2 tende a 

ficar mais empobrecido, uma vez que suas medidas realizadas entre 1956 e 1978 

indicaram que houve uma diminuição nos valores de δ13C em 0,6‰. 
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O fracionamento durante a transferência geoquímica do carbono na natureza 

produz variações na distribuição de equilíbrio de isótopos de carbono (12C, 13C e 

14C). CRAIG (1953) identificou pela primeira vez que certos processos bioquímicos 

alteram o equilíbrio entre os isótopos de carbono. Alguns processos, tais como a 

fotossíntese, favorecem um isótopo em detrimento de outro. A fotossíntese dá-se 

em duas etapas: uma que depende diretamente da luz (fase fotoquímica ou clara), 

outra que pode ocorrer na ausência de luz (fase química ou escura, também 

conhecida como Ciclo de Calvin). Assim, a energia luminosa é captada pelos 

pigmentos fotossintéticos e transformada em energia química, necessária para a 

fase seguinte, a qual se dá a produção de compostos orgânicos às custas do CO2. 

Em outras palavras, o carbono absorvido pela planta é proveniente de dióxido de 

carbono proveniente da atmosfera ou que se encontra dissolvido na água, sendo 

transformado glicose e oxigênio (PARK e EPSTEIN, 1960): 

6CO2 + 12H2O ⇄ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (2.10) 

As três principais vias bioquímicas para a fixação de carbono na fotossíntese 

são as de plantas com o ciclo fotossintético C3, C4 e CAM. As plantas C3 recebem 

este nome por conta do ácido 3-fosfoglicérico (composto com 3 carbonos) formado 

após a fixação das moléculas de CO2. Estes vegetais compreendem a maioria das 

espécies terrestres (90%), ocorrendo principalmente em regiões tropicais úmidas. 

Arroz, beterraba, gramíneas de clima temperado, arbustos, árvores, etc. são 

exemplos de C3.  

As plantas C4 possuem grande afinidade com o CO2. Elas recebem este 

nome devido ao fato do ácido oxalacético possuir 4 moléculas de carbono, formado 

após o processo de fixação de carbono. Devido à alta afinidade com o CO2, as 

plantas C4 apresentam uma grande vantagem em relação às plantas C3: elas 

podem sobreviver em ambientes áridos. Isto se dá porque as plantas C4 só atingem 

as taxas máximas de fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar, 

fazendo com que fixem mais CO2 por unidade de água perdida. Ou seja, elas são 

mais econômicas quanto ao uso da água, elas perdem menos água que as C3 

durante a fixação e a fotossíntese. Cana de açúcar, gramíneas de clima quente, 

cereais são exemplos de C4. As plantas CAM possuem um ciclo de fixação muito 
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semelhante ao das plantas C4, sendo assim designadas (CAM: Crassulacean Acid 

Metabolism), devido a este ciclo metabólico ter sido descoberto primeiramente na 

família das Crassuláceas. As plantas CAM são ainda mais econômicas quanto ao 

uso da água que as plantas C4. Elas ocorrem em áreas desérticas ou 

intensivamente secas. Cactáceas são exemplos de plantas CAM, típicas de 

ambiente árido, onde os vegetais ficam expostos a uma grande luminosidade e 

estresse hídrico (REIFFARTH et al., 2016). 

Durante a fotossíntese ocorrem muitos passos tróficos no fracionamento isotópico 

do carbono. Apesar de não serem absolutos, uma vez que existem várias plantas 

em cada uma das famílias, o caminho para a fixação do carbono nas plantas C3 é 

maior que nas plantas C4. Nas plantas C3 observa-se um maior empobrecimento 

(uma média de fracionamento de -19.5‰, levando a um valor em torno de -26‰ na 

planta) quando comparado com os valores encontrados na C4 (uma média de 

fracionamento de -5.5‰, levando a um valor em torno de -12‰) (GIBBS, 2010). A 

Figura 2.20 apresenta distribuições de valores típicos de δ13C para as classes de 

plantas C3, C4 e CAM. A Figura 2.21 apresenta distribuições de δ13C no ciclo do 

carbono. 

Depois da fotossíntese, o isótopo 13C se esgota em 1,8% em comparação 

com suas proporções naturais na atmosfera. Inversamente, o carbono inorgânico 

dissolvido nos oceanos é geralmente enriquecido com 13C em 0,7%, em 

comparação ao dióxido de carbono atmosférico (HARKNESS, 1979). A matéria 

orgânica presente no solo/sedimento provenientes de plantas, por sua vez, 

apresenta valores similares de 13C ou ligeiramente mais enriquecidos que o os das 

plantas que nele são cultivadas (FRY, 2006). Desse modo, medidas elementares 

de δ13C são muito importantes na discriminação de fontes oriundas de plantas C3 

e C4 encontradas na matéria orgânica presente em amostras de solo/sedimentos 

(GIBBS, 2008 e 2010). O nitrogênio, por sua vez, está presente em aminoácidos, 

proteínas, enzimas, etc. As plantas apresentam rotas metabólicas distintas quanto 

ao aproveitamento das fontes de nitrogênio disponível para absorção. A 

incorporação do elemento à planta se dá por diferentes processos, que variam de 

acordo com a espécie, a presença de microrganismos fixadores de nitrogênio, o 

ambiente e a forma do nutriente (HAYNES, 1986). 
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Figura 2.20 – δ13C de uma quantidade variada de plantas ao redor do mundo, 1000 amostras 

foram reportadas com o valor de delta total da planta na escala V-PDB, modificado de 

REIFFARTH et al., 2016. 

 

Desse modo, valores de δ13C e δ15N de uma amostra podem produzir 

informações importantes sobre o meio ambiente de onde veio a amostra ou sobre 

as misturas de materiais utilizados para produzi-la, uma vez que o valor isotópico 

da amostra reflete a composição isotópica do ambiente imediato. Essa propriedade 

faz com que razões isotópicas de elementos estáveis possam ser usadas como 

métodos de fingerprint em diversos estudos ambientais. Assim, assinaturas da 

abundância de isótopos estáveis é uma ferramenta multidisciplinar poderosa para 

compreender mecanismos em organismos unicelulares e ciclos biogeoquímicos 

globais. Razões isotópicas elementares (bulk) de 2H, 13C, 15N, 18O e 34S em 

amostras sólidas, liquidas e gasosas permitem traçar padrões, verificar 

mecanismos fisiológicos em organismos, fluxos energéticos em cadeias 

alimentares, fontes de poluição, paleodietas e vias de ciclagem de nutrientes em 

ecossistemas terrestres e aquáticos. Isótopos naturais e antrópicos podem, 

portanto, serem aplicados em estudos ambientais relacionados a ciclos do carbono, 
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nitrogênio e da água, em ambientes aquáticos, terrestres, biosfera, pedosfera, 

litosfera e atmosfera, bem como seu uso em nutrição, paleontologia, alimentos e 

forenses (GIBBS 2008 e 2010; ARNDT et al., 2013; ALEWELL et al., 2015; 

COOPER et al., 2015). 

 

Figura 2.21 – δ13C no ecossistema. Flechas únicas indicam fluxos de CO2, duplas significam 

equilíbrio. Números nas flechas significam fracionamento (Δ, ‰) durante as transferências. Os 

demais números são valores de δ13C (‰). Modificado de PETERSON e FRY (1987). 

 

Para esta finalidade, o equipamento utilizado consiste de um analisador 

elementar acoplado a um espectrômetro de massas por razão isotópica (EA-IRMS), 

o qual é capaz de medir pequenas diferenças em abundancias de isótopos, tais 

como 2H, 13C, 15N e 34S.  Porém, analises isotópicas elementares (bulk) 

possuem a limitação em que não é possível diferenciar fontes de sedimentos 

quando estes são compostos por misturas complexas de matéria orgânica com 

valores de δ13C muito próximos. Isto ocorre, por exemplo, para sedimentos 

provenientes de processos erosivos em que são cultivados vários tipos de plantas 

da mesma família. Nestes casos, é necessário aplicar técnicas inovadoras com 

melhor resolução para a identificação de diferencias fontes com sinais isotópicos 

muito próximos. 
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2.5.3 EASI e o espectrômetro de massa por razão isotópica (EA-IRMS) 

Para aplicar a técnica de EASI, utiliza-se um analisador elementar acoplado 

a um espectrômetro de massa por razão isotópica (EA-IRMS). O analisador 

elementar do LARA consiste de um FlashEA2000, o qual inclui uma amostrador 

automático modelo MAS200R com capacidade de 32 amostras. Ambos são 

configurados para operar com um IRMS (modelo DELTA V Advantage), através de 

uma interface universal, chamada de ConFlo IV. Todos os componentes foram 

produzidos pela Thermo Fisher Scientific Co. Assim, o EA-IRMS do LARA possui 

capacidade de realizar medidas com alta precisão de abundâncias relativas de 13C, 

15N, 18O, 34S e 2H. 

Uma vez que esse equipamento opera juntamente com o amostrador 

automático MAS200R, antes de iniciar as medidas, é configurada a sequência de 

injeção das amostras no FlashEA2000, as quais são previamente acomodadas em 

cápsulas de estanho. Em geral, usa-se a seguinte sequência no LARA:  uma 

amostra padrão interna de ureia, uma cápsula de estanho vazia para medir o fundo, 

quatro padrões da referência para configuração do TCD (Thermal Conductivity 

Detector), padrões internacionais e internos, amostras a serem estudadas (com um 

padrão entre elas para servir de controle) e, no final da sequência, repetem-se os 

padrões. Esta disposição permite averiguar passo a passo a confiabilidade dos 

resultados durante as medidas. 

A Tabela 2.4 apresenta uma relação dos padrões utilizados no LARA. O 

padrão de solo B2153 foi usado para a configuração do TCD, uma vez que é a 

matriz mais próxima às amostras. Isso é feito para que ocorra a maior similaridade 

possível na combustão do padrão e da amostra. Os demais padrões foram 

escolhidos com o objetivo de ter uma janela de valores de δ13C, que compreenda 

os valores a serem determinados para as amostras em estudo. 
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Tabela 2.4 - Padrões utilizados nas amostras analisadas. 

Código 
Empresa 

fornecedora 
Matriz δ13C (‰) 

LOSS 

CatNo.B2153 

Elemental 

Microanalysis Ltd 

Solo com matéria 

orgânica baixa 
- 26,7 ± 0,2 

Ureia Thermo Uréia - 41,30 ± 0,04 

IAEA-600 IAEA Cafeína - 27,77 ± 0,04 

USGS24 IAEA Grafite - 16,05 ± 0,04 

 

Para a determinação dos valores elementares de 13C e 15N, as amostras 

são incialmente convertidas em CO2 e N2 puros, a fim de que seja possível a analise 

via IRMS. Assim, as amostras são injetadas no FlashEA2000 com auxílio do 

amostrador automático, de onde seguem para o reator de oxidação mantido a uma 

temperatura de 1020 oC. A Figura 2.22 apresenta um esquema simplificado do 

funcionamento do FlashEA2000. Entre 2 a 3 segundos depois da amostra ser 

introduzida no reator, a amostra é incinerada na presença de oxigênio, o qual é 

purgado de forma controlada para que ocorra a combustão. A combustão da 

cápsula de estanho faz com que a temperatura na proximidade do material que 

compõe amostra atinja cerca de 1700 oC. A amostra é, então, transformada em 

gás, sendo compelida a passar pelo sistema por um fluxo constante de hélio 

ultrapuro 5.0 (99,999% de pureza e fluxo de 100ml/min). Assim, os gases 

resultantes (He, N2, NOx, H2O, O2 e CO2) atravessam o reator de oxidação e o de 

redução a 650oC (detalhes da composição desses reatores podem ser vistos na 

Figura 2.23). A função deles é a de remover todo oxigênio remanescente e 

converter os gases NOx em N2. Em seguida, passam por uma armadilha de 

umidade, composta de perclorato de magnésio [Mg(ClO4)2]. Assim, todos os 

compostos que não fazem parte da análise são retirados ou modificados, sobrando 

somente CO2 e N2.  
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Figura 2.22 - Esquema simplificado do funcionamento do Flash 2000 (THERMO, 2011). 

 

Na sequência, CO2 e N2 passam por uma coluna cromatográfica de 

politetrafluoretileno (PTFE) de 2 m com diâmetro externo de 6 mm e diâmetro 

interno de 5 mm, que opera a uma temperatura constante de 45 oC. Uma vez que 

os dois gases possuem valores de massa diferentes, os tempos de retenção dentro 

da coluna de cada um deles são distintos: o CO2 sai com uma defasagem de tempo 

em relação ao N2. Assim, N2 e CO2 são separados no cromatógrafo.  Os gases são, 

então, mensurados separadamente em um TCD (Thermal Conductivity Detector), 

que consiste de um sistema não destrutivo de medição da condutividade térmica 

do gás. Uma vez que a condutividade é diretamente ligada à quantidade de gás no 

detector, este é capaz de detectar a massa do gás que passou pelo detector 

(GROB, 2004).  

Os picos cromatográficos resultantes são, então, direcionados 

sequencialmente para a fonte de íons do IRMS, onde são ionizados e acelerados. 

A sequência deste processo será descrita no item 2.5.6. 
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Figura 2.23 - Ilustração do preenchimento dos reatores do Flash 2000. 

 

2.5.4 Análise isotópica em compostos específicos (CSSI) 

A Medida de concentrações de compostos orgânicos específicos usando 

cromatografia gasosa é um método bem estabelecido e pode ser usado em muitas 

aplicações (GIBBS, 2008). Porém, devido à necessidade de se introduzir o uso 

isótopos estáveis como traçadores mais confiáveis em conjunção com a obtenção 

de dados de concentração de compostos, foram desenvolvidos, nos últimos anos, 

sistemas baseados na união da cromatografia gasosa convencional com a 

espectrometria de massa por razão isotópica (EA-IRMS; BOUTTON, 1991). 

Contudo, como visto no item anterior, este sistema apresenta limitações no estudo 

em que a fonte da matéria orgânica apresenta uma composição complexa e de 

múltiplos pontos. Com o intuíto de resolver este problema, foram desenvolvidos, 

recentemente, sistemas compostos por cromatografia 

gasosa/combustão/espectrometria de massa de razão isotópica (GC-C-IRMS), 

capazes de fornecer a análise de isótopos em compostos específicos presentes na 

matéria orgânica, tais como ácidos graxos de fosfolipídios (PLFAs) e de n-alcanos. 

Uma das principais vantagens de um sistema GC-C-IRMS sobre EA-IRMS é que 
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ele apresenta maior resolução para discriminar razões isotópicas, com diferenças 

relativamente pequenas entre si. Isto permite medidas tanto de diferenças de 

abundância natural dos isótopos quanto em marcadores isotópicos enriquecidos 

artificialmente presentes em compostos orgânicos muito mais precisas. 

Este fato pode ser compreendido a partir das Tabelas 2.5 e 2.6. As plantas 

produzem uma grande quantidade de compostos orgânicos (Tabela 2.5).  Por 

serem produzidos por processos distintos, eles apresentam diferentes valores de 

δ13C. Quando a matéria orgânica presente em uma amostra de solo/sedimentos é 

analisada por EASI (EA-IRMS), isto significa que, na realidade, estão sendo 

medidos simultaneamente todos os compostos específicos presentes na matéria 

orgânica, onde o δ13C obtido representa um valor médio desses compostos 

(GIBBS, 2010). Lembrando-se que a matéria orgânica presente no solo é 

constituída dos microrganismos e dos resíduos provenientes das plantas que nela 

estão sendo cultivadas.  

 

Tabela 2.5 - Principais compostos orgânicos produzidos pela planta (adaptado de GIBBS,2010). 

Carboidratos Proteínas Lipídios Ácido Nucléicos 

Açúcares 
Amino 

Ácidos 
Ácidos Graxos DNA, RNA 

Amido Enzimas Esteróis Álcoois 

Celulose  
Ceras e 

Resinas 

Esteroides 

glicosídeos 

  
Gorduras e 

óleos 
Alcaloides 

  Hormônios Aromáticos 

 

Já a técnica de CSSI, que utiliza equipamentos do tipo GC-C-IRMS, é capaz 

de determinar valores de δ13C destes compostos específicos, tais como ácidos 

graxos. Estes são monocarboxílicos (compostos por carboxila, -COOH), sendo 
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produzidos pela quebra de gordura. Além de serem componentes básicos da 

membrana celular, podem ser usados como fonte de energia para as células 

(REIFFARTH et al., 2016). São divididos em 4 categorias: cadeia curta (cadeia 

alifática de 5 carbonos ou menos, conhecidos como SCFA – Short Chain Fatty 

Acids); cadeia média, de 6 a 12 carbonos (MCFA – Medium Chain Fatty Acids); 

cadeia longa, de 13 a 21 carbonos (LCFA – Long Chain Fatty Acids) e; muito longa, 

com 22 ou mais (VLCFA – Very Long chain fatty acids). É consenso que não se 

deve usar de número de carbono ímpar, pois esses são produzidos por bactérias 

no solo e não representam a cultura local (GIBBS,2010). Já para a escolha de qual 

categoria de cadeia utilizar, não é consenso entre os autores. Por exemplo, GIBBS 

(2008) e HANCOCK e REVIL (2013) utilizam os MCFA; BLAKE et al. (2012) 

também usam MCFA, mas sugerem o uso de VLCFA; ALEWELL et al. (2016) 

sugerem usar VLFA ao invés de SCFA e MCFA. 

Como eles são solúveis em água, possuem grande facilidade em penetrar 

no solo/sedimentos (IBEKWE e KENNEDY, 1999). Outra característica importante 

é que se ligam facilmente a minerais argilosos (WILLIAMS et al., 2006). Embora 

eles sejam produzidos por diversos tipos de plantas, suas assinaturas isotópicas 

específicas são distintas, ou seja, cada grupo (ou espécie) de planta ou habitat gera 

valores diferentes de δ13C em seus respectivos ácidos graxos distintos 

(CHIKARAISHI e NARAOKA, 2003; COLLISTER et al., 1994).  

 

Tabela 2.6 - Valores de  13C obtidos por EASI e CSSI para plantas típicas cultivadas na Nova 

Zelândia (GIBBS, 2010). 

Uso do solo/ 

Fonte 

EASI CSSI (ácidos graxos) 

δ13C 

(‰) 

Mirístico 

(C14:0) 

(‰) 

Palmítico 

(C16:0) 

(‰) 

Oleico      

(C18:1) 

(‰) 

Pasto -22,2 -27,0 -24,0 -21,6 

Floresta Nativa (Nikau) -27,7 -34,9 -30,4 -28,2 

Floresta Nativa (Kauli) -25,1 -28,9 -25,6 -27,8 
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Floresta de Pinos 

(madura) 

-26,2 -40,7 -32,4 -29,5 

Floresta de Pinos 

(derrubada) 

-26,5 -32,7 -28,7 -28,2 

Floresta de pinos (Sub-

solo) 

-26,2 -37,0 -29,1 -25,0 

Erva marinha (estário) -8,0 -11,7 -10,9 -16,9 

 

A Tabela 2.6 apresenta valores de 13C para amostras de solo que contém 

matéria orgânica proveniente de alguns tipos de plantas nativas da Nova Zelândia 

(GIBBS, 2010). Através desta tabela é possível observar que, embora não seja 

possível notar diferenças significativas entre valores de 13C obtidos por analise 

elementar (EASI) para plantas de mesma família (C3 ou C4), o mesmo não 

acontece para os valores obtidos por CSSI. Outra grande vantagem da técnica de 

CSSI é que embora existam mais de 22 diferentes tipos de ácidos graxos, apenas 

três ou quatro são suficientes para distinguir diferenças sutis no uso da terra.  

Uma terceira característica dos ácidos graxos que os tornam excelentes 

biomarcadores é que, uma vez ligados ao solo, seu valor isotópico não é mais 

modificado. Isto possibilita, inclusive, a realização de estudos geoarqueológicos, 

paleoclimáticos e de paleodieta (HAYES et al., 1990; GLASER e ZECH, 2005; 

Fogel e TUROSS, 2003). 

 

2.5.5 CSSI e o cromatógrafo gasoso por combustão acoplado a um 

espectrômetro de massas por razão isotópica (GC-C-IRMS) 

Para aplicar a técnica de CSSI, utiliza-se um cromatógrafo gasoso por 

combustão acoplado a um espectrômetro de massas por razão isotópica (GC-C-

IRMS). O equipamento do LARA consiste de um GC IsoLink II (para análises C, N 

e H), o qual inclui TRACE GC 1310 com injetor do tipo split/splitless com controle 

de pressão digital e de fluxo (DPFC 1000 kPa) para a determinação precisa em sua 

linha de razões isotópicas 13C/12C e 15N/14N em misturas orgânicas. Por sua vez, o 
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GC IsoLink é conectado diretamente ao um cromatógrafo de gás, estando 

configurados para operar com um IRMS (modelo DELTA V Advantage), através de 

uma interface universal, chamada de ConFlo IV. Todos os componentes foram 

produzidos pela Thermo Fisher Scientific Co.  

Assim, o GC-C-IRMS do LARA possui capacidade de realizar medidas com 

alta precisão de abundâncias relativas de 13C e 15N em compostos individuais 

presentes em misturas complexas de seus componentes. O pré-requisito básico 

para a utilização do GC-C-IRMS é que os compostos que constituem a mistura da 

amostra sejam passíveis de GC, isto é, sejam adequadamente voláteis e 

termicamente estáveis. Os compostos polares podem requerer uma modificação 

química adicional (derivatização) e, nesses casos, a relação isotópica relativa do 

agente da derivação também deve ser determinada. 

Para esta tese, que estuda a degradação do solo proveniente de processos 

erosivos, foram determinados valores de δ13C em compostos específicos da 

matéria orgânica presentes em amostras de solo/sedimentos. Para tanto, 

inicialmente foi construída uma amostra padrão capaz de identificar e quantificar os 

principais ácidos graxos presentes nas amostras de solo/sedimentos. Este padrão 

foi construído a partir de um kit de materiais de referência (EC10A-1KT), 

confeccionado pela Supelco Ltda, composto de 6 diferentes ésteres metílicos de 

ácidos graxos (FAME, do inglês, Fatty Acid Methyl Ester), conforme descrito na 

Tabela 2.7.  

 

Tabela 2.7 - Composição do kit de ésteres metílicos de ácidos graxos EC10A-1KT fornecido pela 

Supelco Ltda. 

FAME δ13C (‰) 

Ácido Mirístico (C14:0) -30,4 ± 0,3 

Ácido Palmítico (C16:0) -31,0 ± 0,3 

Ácido esteárico (C18:0) -30,7 ± 0,5 

Ácido eicosanóico (C20:0) -31,1 ± 0,3 

Ácido Beénico (C22:0) -29,4 ± 0,2 
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Ácido Lignocérico(C24:0) -31,4 ± 0,2 

 

Para a medida das amostras (dissolvidas uma solução DCM-Hexano) são 

utilizados 1,0 µl por amostra, os quais são injetados na câmara de combustão do 

cromatógrafo com o auxílio de uma seringa de 10 µl (Fig 2.24). Esta câmara, 

localizada na entrada do GC, é responsável pela vaporização da amostra, 

aquecendo-a a 280 oC) e removendo totalmente o DCM e o Hexano para que não 

interfiram na medida. Ela tem duas formas de operação: Split e Splitless. O 

primeiro, é usado quando se pretende aplicar alguma outra diluição na amostra. 

Neste trabalho, foi utilizado a forma Splitless, uma vez que as amostras já estavam 

preparadas na concentração correta para a medida. 

Passada por esta etapa, a amostra é, então, impelida com gás hélio ultrapuro 

a passar pela coluna cromatográfica, cuja função é a de separar o conteúdo da 

amostra por massa. Assim, a amostra flui através da coluna e os compostos que 

compreendem a mistura de interesse são separados em virtude da sua interação 

relativa com o revestimento da coluna (fase estacionária) e do gás transportador 

(fase móvel). A velocidade com que cada composto passa pela coluna depende 

diretamente do tipo da coluna, de sua rampa de aquecimento e da pressão do He. 

As colunas do Trace 1310 podem ser substituídas e utilizados modelos específicos 

dependendo do tipo de aplicação. Elas se diferenciam no revestimento (ou seja, em 

fase estacionária), comprimento e diâmetro. Neste trabalho, foi utilizada a coluna 

BP-5 (SGE), que possui 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e 0,25 mm de 

fase estacionária. Para o aquecimento de sua rampa, que inicia a 110 oC, 

geralmente espera-se por 1 min antes de aumentar até 220oC. Isto ocorre a uma 

taxa de 4 0C/min). Posteriormente, espera-se 10 mim e aumenta-se novamente a 

temperatura até 280oC, a uma taxa de 10 oC/min. O fluxo de He utilizado é 1,4 

mL/min. 
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Figura 2.24 – Esquema simplificado do funcionamento de um GC-C-IRMS. 

 

A partir da coluna cromatográfica, os compostos orgânicos seguem para o 

reator de combustão (Fig 2.25), cuja função é a de converter os compostos em CO2 

e H2O. Esse reator consiste em um tubo de Alumina (Al2O3), mantido a uma 

temperatura de 1050 oC. Seu interior contém um fio composto de cobre, níquel e 

platina, o qual é purgado com oxigênio para que possa ocorrer uma combustão 

oxidante. Assim, ao chegar nesta coluna, os compostos sofrem uma combustão, 

onde o níquel atua como um catalisador. O produto da combustão passa, então, 

por uma armadilha de umidade, que remove a água presente na mistura gasosa. 

Esta armadilha é composta de uma membrana seletivamente permeável com um 

contrafluxo de He seco. O CO2 resultante é direcionado a fonte de íons do IRMS 

com o auxílio da interface ConFlo IV. A sequência deste processo é descrita no 

item a seguir (2.5.6). 
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Figura 2.25 - Ilustração do reator de combustão de um GC-C-IRMS. 

 

2.5.6 Espectrometria de massas com razão isotópica (IRMS) 

É no IRMS que são determinados os valores de razões de abundancias 

relativas dos isótopos presentes nos gases gerados a partir da combustão amostras 

de solo/sedimentos no EA ou GC-C (veja os itens 2.5.3 e 2.5.5, respectivamente). 

Para este trabalho, foram determinadas as razões de 13C/12C (a partir de CO2). 

Como mencionado anteriormente, o IRMS do LARA é composto por um 

DELTA V Advantage, que possui um coletor triplo universal, um coletor do tipo HD 

e controlado por um pacote de softwares ISODAT. Sua fonte de íons possui uma 

velocidade de aceleração de 3kV. Seu sistema ótico possui um grande intervalo de 

varredura do campo magnético, que permite uma boa taxa de transmissão de íons 

para de sua fonte para os coletores. Seu intervalo de identificação de massa é de 

1 a 80 uma na tensão máxima de aceleração, permitindo uma resolução de 1:110. 

O coletor triplo universal é adequado para todas as aplicações padrão que 

envolvam valores de números de massa de N2, CO (28, 29, 30), NO (30, 31, 32), 

O2 (32, 33, 34), CO2 e N2O (44, 45, 46) e SO2 (64, 66). O coletor HD é composto 

por dois copos de Faraday para a coleção m/z = 2 e m/z = 3 no modo de injeção 

dupla e fluxo contínuo. A precisão das medidas para 13C é de 0,2 ‰ (SD 1; n = 

5), obtida a partir do uso de materiais de referência compostos de alcanos n-C14 a 

n-C16 com abundância natural de 0,8 nmol C na coluna (10 ng C ou 12 ng de alcano 

ou 60 pmol de alcano). Para medidas 2H, a precisão é de 3,0 ‰ (SD 1; n = 5), 
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obtida a partir do uso de materiais de referência compostos de alcanos n-C14 a n-

C16 com abundância natural de 15 nmol H2 na coluna (30 ng H ou 200 ng de alcano 

0,8 nmol de alcano). 

O funcionamento de um IRMS é baseado no princípio do desvio de um feixe 

de íons (previamente gerado, focalizado e acelerado) por um campo magnético 

e/ou eletroestático, onde a ângulo de desvio depende da massa do pacote de feixe 

de íons. Cada pacote de massa atinge, assim, um determinado copo de Faraday, 

que funciona como um detector. O IRMS, portanto, pode ser dividido em três partes: 

a fonte de íons, o ímã seletor e os detectores. A Figura 2.26 apresenta uma 

ilustração simplificada dos principais elementos típicos que compõe um IRMS.  

 

 

Figura 2.26 - Ilustração simplificada dos principais componentes de um IRMS. 

 

Existem dois métodos potenciais para a produção de íons. O método mais 

utilizado é a ionização eletrônica (IE). O segundo, ocasionalmente utilizado, é a 

ionização química (IQ). Para IE, um feixe de elétrons ioniza as moléculas da 

amostra, resultando na perda de um elétron. Uma molécula com um elétron a 

menos (cátion) é representada por M+. Quando o pico resultante deste cátion é 

analisado em um espectro de massa, ele fornece o peso molecular do composto. 

Devido à grande quantidade de energia que é transferida ao cátion M+, ele 

geralmente se fragmenta, resultando em íons menores, onde suas abundâncias 
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relativas características proporcionam uma impressão digital para essa estrutura 

molecular. Esta informação pode então ser usada para identificar compostos de 

interesse e ajudar a elucidar a estrutura de componentes desconhecidos em 

misturas. O método IQ é obtido a partir da ionização do metano (ou outro gás 

adequado), criando um radical que, por sua vez, ionizará a molécula da amostra 

para produzir cátions [M + H]+. Assim, IQ é uma forma menos energético de ionizar 

uma molécula, fazendo com que a fragmentação via IQ seja menor que via IE. 

Desse modo, IQ produz menos informações sobre a estrutura detalhada da 

molécula. Por outro lado, IQ é capaz de produzir (ou manter) parte dos íons na sua 

forma molecular. Em alguns casos, o íon molecular não pode ser detectado usando 

IE e, portanto, os dois métodos são complementares. Uma vez ionizado, um 

pequeno dispositivo é usado para extrair os íons da câmara de ionização. 

Desse modo, a função da fonte de íons é a de receber o gás gerado no EA 

ou GC-C, além de gases analíticos de referência (CO2, H2, N2 ou CO), através do 

ConFlo IV (veja os itens 2.5.3 e 2.5.5, respectivamente), ionizá-los, acelerá-los e 

focalizá-los na direção do ímã seletor. Para essa tese, foi utilizado apenas o método 

IE, suficiente para permitir as análises das amostras de solo/sedimentos. A Figura 

2.27 ilustra o funcionamento de uma fonte de íons presente no DELTA V Advantage 

do LARA. Na entrada da câmara há um filamento de tungstênio mantido a 2000 oC, 

que tem a função de gerar um feixe de elétrons. Este é direcionado ao anodo por 

um ímã permanente. O anodo funciona como uma armadilha de elétrons. O gás ao 

entrar na câmara de ionização a baixa pressão é direcionado a passar por esse 

feixe de elétrons. O gás sofre ionização através da interação com os elétrons, 

tornando-se, assim, íons positivos. 

Esse feixe de íons originado é, então, direcionado para saída da câmara de 

ionização pela aplicação de uma diferença de potencial entre um sistema de placas 

paralelas, construído de uma placa repelente (sinal positivo) e a parede inferior da 

câmara de ionização (que se encontra aterrada).  O feixe ao passar por um sistema 

de extração (pequeno dispositivo com sinal positivo) é direcionado a um sistema de 

lentes eletrostáticas (tipo Einsel), que servem para colimá-lo e deixá-lo 

monoenergético para ser direcionando ao ímã eletrostático analisador de massa. 
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Figura 2.27 -  Ilustração de uma fonte íons. Modificado de (SHARP, 2017). 

No ímã analisador é onde ocorre a divisão do feixe de íons de acordo com 

sua massa. Para tanto, é aplicado um campo eletromagnético, descrito pela lei de 

Lorentz: 

 𝐹 = 𝑞(𝐸 + 𝑣 × 𝐵) (2.11) 

onde F é a força que atua no íon; q e v representam sua carga e velocidade, 

respectivamente e; E e B representam os campos elétrico e magnético, 

respectivamente. No caso do IRMS do LARA, há somente a aplicação do campo 

magnético aplicado, levando assim à seguinte relação: 

 𝑟 =
𝑚𝑣

𝑞𝐵
 (2.12) 

onde r é o raio da curvatura de desvio do feixe de íons e m é o valor de sua massa. 

Sendo assim, feixes de mesma velocidade, mas com diferentes valores de massa 

terão raios de curvatura (desvios) diferentes, proporcionado uma separação em 

suas rotas. Quando maior a massa, maior será o raio de curvatura (Fig. 2.28). 
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Figura 2.28 - Ilustração de um imã analisador. Modificado de (SHARP, 2017). 

Após a separação em massa do feixe de íons, eles entram no último 

componente do IRMS: coletor triplo universal (para N2, CO2, CO e SO2) ou coletor 

do tipo HD (íons com m/z = 2 e m/z = 3). Eles são constituídos por uma série de 

copos de Faraday (detectores), cuja saída é usada para calcular a relação final dos 

isótopos estáveis (Fig. 2.26). Em particular, o coletor universal é composto por três 

copos de Faraday. Estes permitem a medida da corrente elétrica gerada por cada 

feixe de íons. Para analises de 13C, os três íons detectados possuem m/z = 44, 

m/z = 45 e m/z = 46, que correspondem a diferentes isotopômeros (moléculas 

iguais com massas distintas) de CO2 (12C16O16O, 13C16O16O e 12C17O16O; 

12C16O18O, respectivamente). Os sinais elétricos passam por um resistor, que o 

traduz em uma diferença de potencial, sendo amplificado e interpretado como um 

sinal digital pelo dispositivo eletrônico conectado uma placa de aquisição de dados. 

Uma vez que a altura do pulso do sinal de corrente gerado é proporcional à posição 

de um canal de um histograma, este é transformado em um espectro de tempo de 

voo por um software (ISODAT) de computador.  

 

2.5.7 Espectroscopia de infravermelho médio  

A espectrometria de infravermelho médio (MIRS, sigla vinda do inglês Mid 

Infrared Spectroscopy) permite realizar medições qualitativas e quantitativas 

(indiretamente) de materiais orgânicos, inorgânicos e bioquímicos presentes no 

solo, através da identificação da composição molecular de elementos (ROSSEL et 

al., 2005). Por ser uma técnica em que o preparo das amostras é simples (não 

dispendioso) e a aquisição de espectros de comprimentos de onda é rápido, ela 
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pode ser usada para realizar desde uma análise prévia para a seleção de amostras 

a serem medidas por técnicas mais dispendiosas até para o estudo aprofundado, 

em que os espectros são utilizados como dados de entrada, por exemplo, para 

modelagem empírica multivariada por PLS (Partial Least Squares; ROSSEL et al., 

2005). Ligações covalentes nas moléculas não são rigidas. Se tentarmos descrevê-

las com um modelo físico, elas se assemelhariam mais a molas. Sendo assim, 

possíveis de serem descritas pela Lei de Hook em conjunto com a regra de Badger 

para o cálculo da constante de força de estiramento de ligação (BADGER, 1934; 

CIOSLOWSKY et al., 2000). Em temperatura ambiente, as moléculas estão sempre 

em movimento, com suas ligações esticando, dobrando e torcendo. Essas 

vibrações complexas podem ser descritas em modos vibracionais mais simples, 

como na Figura 2.29. Cada modo vibracional de cada ligação em uma molécula 

orgânica tem uma frequência característica que varia da ordem de 1013 a 1014 

vibrações por segundo. Além disso, muitas dessas ligações têm uma característica 

importante para a espectroscopia infravermelha: elas possuem momento de dipolo 

elétrico, ou seja, existe uma polaridade de carga nessa ligação.  Esses dipolos 

oscilando conseguem absorver a radiação eletromagnética na frequência da 

oscilação, que nesse caso é da ordem de grandeza da radiação infravermelha 

(SODERBERG, 2016). 

A radiação infravermelha está entre a região do espectro visível e das micro-

ondas, sendo usualmente dividida em infravermelho próximo (near infrared, λ = 780 

- 2500 nm), infravermelho médio (mid infrared, λ = 2500 - 5000 nm) e infravermelho 

distante (far infrared, λ = 5000 - 100.000 nm). Tratando-se de uma radiação 

eletromagnética, existem três maneiras de se qualificá-la: através da frequência, 

comprimento de onda e número de onda. Para a espectrocospia de infravermelho, 

é usual representa-la pelo número de onda através da seguinte equação (STUART, 

2004): 

�̿� =  
1

𝜆
=  

𝜈

𝑐
                                                        (2.13) 

onde �̿� é o número de onda, 𝜆 o comprimento de onda, 𝜈 a frequência e c é a 

constante velocidade da luz no vácuo. 
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Figura 2.29 - Modos vibracionais para o movimento de moléculas. Modificado de SODERBERG 

(2016). 

Em termos técnicos, a espectroscopia infravermelha consiste na passagem 

de um feixe de radiação infravermelha de comprimento de onda conhecido pela 

amostra, detectando-se as frequências absorvidas e, portanto, os tipos de ligações 

químicas existentes nas moléculas que compõe um dado material. Desse modo, 

identificam-se os grupos funcionais existentes na amostra, uma vez que cada grupo 

funcional tem ligações químicas específicas. A Tabela 2.8 apresenta exemplos de 

grupos funcionais típicos na aplicação da técnica espectroscopia de infravermelho. 

Os equipamentos utilizados na espectrometria de infravermelho são 

específicos para cada faixa de emissão da radiação infravermelha. A faixa de 

infravermelho médio apresenta um bom intervalo de frequências de interesse 

(sobretudo na faixa das frequências fundamentais) para a análise de amostras de 

solo/sedimentos (SORIANO-DISLA et al., 2014; MCCARTY et al., 2002). Em geral, 

ela é aplicada com transmitância, ou seja, o feixe de infravermelho atravessa a 

amostra.  

Uma vez que o solo se comporta como uma matriz muito opaca, é usual que 

ele seja misturado com um composto inerte à medida. Um composto muito utilizado 

em MIRS é o Brometo de Potássio (KBr). Contudo, levando-se em conta que o 

preparo dessas amostras compostas constituírem de um processo demorado, 

adicionando-se o fato de a porcentagem do composto a ser utilizado é muito 
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pequeno, podendo assim não ser representativa da amostra, estudos prévios 

sugerem que, no caso de amostras de solo/sedimentos, é mais vantajoso usar a 

técnica de refletância difusa (DRIFT, sigla vinda do inglês Diffuse Reflectance 

Infrared Fourier Transform) acoplada a de MIRS (ARMENTA e GUARDIA, 2014). 

A técnica de DRIFT-MIRS foi primeiramente citada em estudos de solo por 

NGUYEN et al. (1991), que a usaram inicialmente para a previsão de composição 

química do solo. Posteriormente, ela foi amplamente empregada em investigações 

mais específicas das características do solo: conteúdos de matéria orgânica, argila, 

etc. Atualmente, ela tem sido utilizada com sucesso em estudos relacionados com 

agricultura e decomposição de matéria orgânica no solo (TINTI et al., 2015). 

Nesta tese, as medidas espectros de comprimento de onda do infravermelho 

médio foram efetuadas com um equipamento de MIRS da Bruker Co, modelo 

Tensor II. A Figura (2.30) mostra um esquema simplificado de seu funcionamento. 

Vale ressaltar que o Tensor II apresenta uma parte fixa (A) e duas partes que são 

moveis (B e C), que permitem a substituição de componentes ou acessórios 

dependendo do que se queira estudar. 

A parte fixa (A) do espectrômetro é de onde se origina o feixe de 

infravermelho que interage com a amostra. O interferômetro tradicional que foi 

amplamente utilizado no início do desenvolvimento da técnica é o dispersivo, que 

consistia em uma fonte emissora de radiação monocromática, sendo, portanto, um 

processo lento e não muito preciso. Por outro lado, os equipamentos atuais, como 

o Tensor II, utilizam o interferômetro de Michelson (Fig. 2.31), que apesar de ser 

uma técnica menos intuitiva e que depende de um tratamento matemático 

computacional (aplicação de transformada de Fourier), apresenta inúmeras 

vantagens em relação à anterior. Dentre elas, destacam-se melhor resolução, 

tempo reduzido de aquisição e melhor taxa de transferência de energia (picos do 

espectro mais acentuados; PERKINS, 1987). Em linhas gerais, este interferômetro 

produz um feixe de luz policromática através de um laser de diodo, o qual passa 

por um divisor de feixes de KBr, onde 50% do feixe vai para um espelho fixo e 50% 

vai para um espelho móvel. Ambos são refletidos e voltam a se encontrar no divisor 

de feixes. No final, 50% do feixe inicial gera padrões de interferência que são 

direcionados para a amostra. 
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Tabela 2.8 - Grupos funcionais típicos na aplicação da técnica espectroscopia de 

infravermelho. Modificado de SODERBERG (2016). 

 

Ligação  Tipo de composto Frequência (cm-1) 

 

(Alongamento) Alcanos 2800 – 3000 

 
(Alongamento) Alcenos, Aromáticos 3000 - 3100 

 (Alongamento) Alcinos 3300 

 (Alongamento) Álcools, Fenóis 
3600 – 3650 (livre) 

3200 – 3500 (h-ligado) (amplo) 

 (Alongamento) Ácidos carboxílicos 2500 – 3300 

 
(Alongamento) Aminas 3300 – 3500 (dupleto NH2) 

 

(Alongamento) Aldeídos 2720 e 2820 

 
(Alongamento) Alcenos 1600 – 1680 

 
(Alongamento) Aromáticos 1500 – 1600 

 (Alongamento) Alcinos 2100 – 2270 

 

(Alongamento) 
Aldeído, Cetonas, 

Ácidos Carboxílicos 
1680 - 1740 

 (Alongamento) Nitrilos 2220 – 2260 

 (Alongamento) Aminas 1180 – 1360 

 (Dobrando) Alcanos 1375 (metilo) 

 (Dobrando) Alcanos 1460 (metilo e metileno) 

 (Dobrando) Alcanos 
1370 e 1385 (isopropil 

dividido) 
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Figura 2.30 - Ilustração do funcionamento do Tensor II. Modificada de RODRIGUES (2014). 

 

 

Figura 2.31 - Fonte de laser diodo e parte ótica do interferômetro de Michelson no Tensor II da 

Bruker. 
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Na parte B, primeira parte móvel do equipamento, é onde se acopla o 

acessório de posicionamento da amostra. No caso de uma análise via DRIFT, 

utiliza-se um Praying Mantis (Fig. 2.32). Esse dispositivo permite que o feixe de luz 

incidente interaja com a amostra, podendo ser refletido, espalhado ou absorvido 

pela amostra (GRIFFITHS e FULLER, 1982). Isso ocorre devido a superfície da 

amostra ser irregular e, para compensar esse efeito, utiliza-se um espelho 

focalizador com o intuito de aproveitar o maior número de feixes espalhados e 

direcioná-los até o detector. 

 

 

Figura 2.32 - Praying Mantis fechado (esquerda) e aberto (direita). 

Na parte C, segunda parte móvel, é onde se introduz o detector (Fig 2.33). 

Neste trabalho, foi utilizado um RT-DLaTGS, dispositivo capaz de interpretar os 

padrões de interferência geradas pelo interferômetro de Michelson e modificá-los 

ao interagir com a amostra na forma de um interferograma. Para que ele seja 

gerado, o espelho móvel varia o caminho ótico do feixe incidente sobre ele, 

permitindo assim interferências em todos os comprimentos de onda compreendidos 

pela técnica. Nesse interferograma é aplicado, então, uma transformada de Fourier 

para que ele seja traduzido da forma de um espectro de absorbância em função do 

número de onda (Fig. 2.34). 
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Figura 2.33 - Detector RT-DLaTGS. 

 

Os espectros obtidos neste trabalho foram medidos de acordo com as 

seguintes especificações: janela de aquisição de 4000 – 400 cm-1, combinando 16 

vareduras (scans) individuais a uma resolução de 4 cm-1. O modo de aquisição foi 

o Double Sided. Foward-Backward e a função de apodização usada foi a Blackman-

Harris-3. O espectro foi coletado em unidades de absorbância e, para assegurar a 

reprodutibilidade, cada amostra foi medida 3 vezes com alíquotas distintas 

(DEMYAN et al., 2012). 

 

 

Figura 2.34 - Ilustração da obtenção de espectros de absorbância em função do número de onda a 

partir de um interferograma. 
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2.6 Medidas Realizadas 

As 30 amostras coletadas para a realização deste trabalho foram medidas 

utilizando-se as três técnicas descritas anteriormente. Para as técnicas de análises 

isotópicas (EASI e CSSI) foram obtidos espectros de tempo de voo, ou seja, 

intensidade (mV) em função do intervalo de tempo (s) entre a entrada e a detecção 

da amostra (tempo de retenção). A integração em área dos picos correspondentes 

permite calcular a razão do isótopo estável de interesse. Isto é calculado em relação 

ao gás de referência (4 picos no começo do espectro) e corrigido com um padrão 

de composição isotópica conhecida. O resultado é expresso usando a notação 

adimensional ‰ ("por mil"). A Figura 2.35 mostra um espectro típico do padrão para 

o GC-C-IRMS, do qual é possível identificar os tempos de retenção de alguns dos 

compostos de interesse. Comparando os valores de δ13C medidos com os 

verdadeiros de cada composto, pode-se estipular que correção deve ser feita nas 

amostras. O pensamento é análogo para os padrões do EA-IRMS, apenas não é 

necessário ter uma preocupação com o tempo de retenção. Uma vez que se trata 

de uma medida do carbono total, o pico de interesse é bem definido e único. 

 

Figura 2.35 - Exemplo de espectro de padrão para a técnica de CSSI. 

 

A Figura 2.36 mostra um exemplo de amostra medida no EA-IRMS e no GC-C-

IRMS. Já as medidas de MIRS tem como produto os espectros de absorbância por 

número de onda. A Figura 2.37 mostra um exemplo de cada tipo de local coletado. 
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Figura 2.36 - Exemplo de espectro medido no EA e no GC-C IRMS 

 

 

 

Figura 2.37 - Exemplo de espectro de cada tipo de local coletada. 
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3 Aspectos teóricos: Modelagem 

 

3.1 MIRS 

Os espectros de comprimento de onda obtidos pela técnica de MIRS a partir de 

amostras de solo/sedimentos, além da composição química, também são 

influenciados pelas propriedades estruturais da amostra, o que causa um efeito de 

dispersão não linear. Deste modo, eles são gerados a partir de uma soma de vários 

picos, independentes ou não, os quais ao serem somados geram o espectograma 

(STENBERG el al., 2010). 

Esse espectograma pode também ser traduzido como uma matriz, se 

relacionarmos cada número de onda com a absorbância referente a ele, sendo 

assim, seria formada uma matriz 1 x N, onde N é a quantidade de números de onda 

diferentes que há no espectograma (KOBRINA, 2014): 

 𝐴 =  (𝑥1 … 𝑥𝑛) (3.2) 

Por exemplo, as amostras medidas para essa tese tiveram uma janela de 

detecção entre 400 e 4000 cm-1, logo os dados gerados foram traduzidos em uma 

Matriz 1 x 3600, onde cada coluna é referente a um número de onda entre 400 e 

4000 cm-1. 

 

3.1.1 Análises Multivariáveis  

Como visto, os espectogramas geram dados com uma quantidade muito 

grande de variáveis, sendo, assim, necessária a utilização de análises 

multivariáveis a fim de obter uma melhor representação (modelagem) dessas 

amostras. Dentre os principais tipos de análises multivariáveis, há o PCA (Análise 

de componentes principais), PLSR (regressão por mínimos quadrados parciais), 

análise de agrupamento, entre outros (NAES, 1987; SHI et al., 2013; FU et al., 2013; 

DAMYAN et al., 2012; GUERRERO et al., 2014). 
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No presente estudo, foi utilizada uma análise de agrupamento para 

identificação de subgrupos entre as amostras analisadas e uma PLSR para a 

modelagem de porcentagem de carbono orgânico presente nestas amostras 

(RUMPEL et al., 2001; DEMYAN et al., 2012; NAES, 1987). Para tanto, as amostras 

foram agrupadas em uma matriz A x N, onde A é o número de amostras analisadas, 

ou seja, uma matriz onde as colunas representam os valores de número de onda e 

as linhas as diferentes amostras (KOBRINA, 2014).: 

 
𝑋 = (

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝐴1 ⋯ 𝑥𝐴𝑁

) (3.2) 

 

3.1.2 Análise de agrupamento 

Também conhecida como análise de conglomerado ou de cluster, a análise 

de agrupamento tem como objetivo dividir os elementos identificados em grupos 

homogêneos, de acordo com algum critério conveniente de similaridade. Esse tipo 

de análise é muito utilizado para reduzir a dimensão de um conjunto de dados, 

ressaltando as principais informações características de cada grupo (Linden, 2009), 

sendo, portanto, considerado uma técnica de aprendizado não supervisionado (o 

supervisionado é conhecido como classificação e é usado quando se inclui 

informações já conhecidas das amostras). Assim, este método é importante para 

extrair informações e auxiliar na formulação das hipóteses sobre as amostras 

(KOBRINA, 2014). 

Para estipular a similaridade entre as amostras, é utilizada uma função de 

dissimilaridade, a qual ao receber informações de duas amostras e devolve a 

distância entre elas. Quanto maior a distância entre as amostras, mais diferentes 

elas são. As principais funções são as distâncias Manhattan, Chebychev, 

Euclidiana e Mahalonobis (LINDEN, 2009). Uma função de dissimilaridade, 

transforma a matriz X (Eq. 3.2) em uma matriz D (Eq. 3.3):  

 
𝐷 =  (

𝑑11 ⋯ 𝑑1𝐴

⋮ ⋱ ⋮
𝑑𝐴1 ⋯ 𝑑𝐴𝐴

) (3.3) 
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onde cada dij representa a distância entre as amostras i e j no espaço de N 

variáveis. Por definição, essa matriz tem algumas propriedades particulares, tais 

como: 

 dij ≥ 0, Ɐ i, j ∈ X 

 dij = dji. D é uma matriz simétrica. 

 dij + djk ≥ dik , Ɐ i, j, k ∈ X 

Essas distâncias d dependem da função dissimilaridade utilizada. As três 

primeiras citadas (Manhattan, Euclidiana e Chebychev) são casos especiais da 

métrica de Minkowski (LINDEN, 2009):  

 
𝑑𝑖𝑗 =  [∑ (𝑥𝑖𝑘 −  𝑥𝑗𝑘)

𝑣𝑁

𝑘=1
]

1/𝑣

 (3.4) 

onde o valor de v é 1, 2 e infinito respectivamente. A distância Euclidiana é a mais 

popular entre as três por ser um meio termo e ser a melhor para variáveis contínuas. 

A última função é a Mahalonobis (MAESSCHALCK et al., 2000), que é uma 

métrica parecida com a distância Euclidiana, porém se diferencia por levar em 

consideração a correlação entre o conjunto de dados através da matriz covariância. 

Essa função é comumente utilizada para medir a distância de uma amostra única 

(A) à um cluster de amostras, com uma média dada por µ = {µ1, µ2, µ3, ...} e uma 

matriz de covariância ∑ (LINDEN, 2009): 

 𝑑 =  √(𝐴 − 𝜇)𝑇∑−1(𝐴 − 𝜇) (3.5) 

Dessa maneira, é avaliada não só a distância dessa amostra ao centro como 

também em comparação com o desvio padrão do cluster. Quanto maior esse valor, 

maior o número de desvios padrões de distância entre a amostra e o centro do 

cluster, sendo assim, uma boa ferramenta para detecção de outliers. 

Para demonstrar graficamente as informações da matriz D, torna-se 

necessária a aplicação de algoritmos de agrupamento. Entre eles, há os não 

hierárquicos (tais como, K-means, Mapas de Características Auto-Organizáveis e 

métodos baseado em grafos) e os hierárquicos (tais como, divisivos e 
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aglomerativos). O hierárquico aglomerativo é o mais popular na área de 

bioinformática (LINDEN, 2009). 

Os algoritmos não hierárquicos dependem de muitos fatores, que são 

ingressados na análise de forma arbitrária e isso pode causar impacto negativo na 

qualidade dos dados gerados. Sendo mais indicados, portanto, para uma 

quantidade grande de amostras. Já os hierárquicos aglomerativos não tem esse 

ingresso de fatores, sendo, assim, totalmente determinísticos e independentes de 

parametrização e mais indicados em quantidades pequenas de amostras 

(KOBRINA, 2014). 

Para a aplicação do algoritmo hierárquico aglomerativo, todas as amostras 

são inicialmente consideradas conjuntos independentes e, a cada passo do 

algoritmo, eles são mesclados, gerando assim um conjunto com a média de seus 

constituintes. A escolha de que aglomerados vão se juntar a cada passo é feita a 

partir do uso de regras de caracterização de similaridade entre pares. A mais 

comum é via o algoritmo de Ward de mínima variância (WARD, 1963), que, ao invés 

de operar em pares de amostras em sequência, primeiro é determinada a distância 

entre todos os possíveis pares e, então, mescla o de menor distância. Em seguida, 

o processo é repetido em cada passo (SHARMA, 1996). 

A maneira de visualizar essa estrutura de hierarquia nas amostras é através 

de um dendrograma (Fig. 3.1). Ele tem o formato de uma árvore em que as 

amostras se encontram nas pontas dos seus galhos. Já, o tamanho desses galhos 

representa a proximidade desses aglomerados. Assim, galhos mais curtos 

representam aglomerados mais similares e mais longos, mais diferentes (LINDEN, 

2009). 

A principal vantagem dos algorítimos hierárquicos é que além de dividirem 

as amostras em grupos, permitem selecionar facilmente subgrupos de semelhaça 

a partir visualização direta de um dendrograma (KOBRINA, 2014). 
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Figura 3.1 - Exemplo de dendograma criado com um algorítimo de Ward. 

 

3.1.3 PLSR 

Uma outra estrutura de modelagem com os dados provenientes de MIRS é 

utilizar medidas das mesmas amostras feitas em outras técnicas mais rebuscadas 

e verificar a existência de correlações dos espectros gerados com essas medidas 

externas. 

É possível utilizar, por exemplo, a matriz X descrita na Eq. 3.2 e supor a 

existência de uma matriz Y de informações adicionais para cada amostra medida: 

 
𝑌 =  (

𝑦1

⋮
𝑦𝐴

)  , 𝑋 = (

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝐴1 ⋯ 𝑥𝐴𝑁

) (3.6) 

 

O objetivo dessa regressão é relacionar essas duas matrizes de uma 

maneira que as variáveis da matriz X possam prever um valor correspondente na 

matriz Y:   

 𝒀 = 𝑿. 𝒃 (3.7) 
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onde b é um vetor de coeficientes de regressão.  

Quando há a necessidade de modelar dados multivariáveis, técnicas mais 

convencionais como a regressão linear multipla (MLR) tornam-se inadequadas, 

uma vez que na maioria das vezes, o número de amostras é muito inferior ao 

número de variáveis gerado por um espectro (como foi visto em 3.1) e os dados 

apresentarem multicolinearidade (NAES, 2002).  

Nesses casos, técnicas multivariáveis abordam esses problemas através da 

redução de variáveis, que podem ser elucidados, principalmente, de duas 

maneiras: seleção de variáveis mais significativas, assim como na regressão linear 

múltipla Stepwise (SMLR); fatorizar essas variáveis em combinações lineares, que 

é feito na regressão por componentes principais (PCR) e regressão por mínimos 

quadrados parciais (PLSR) (STENBERG et al., 2010; NAES et al., 2002). Dentre 

essas três técnicas, a mais utilizada e com melhores resultados é a PLSR (SHI et 

al., 2013; FU et al., 2013; NAES et al., 2002; STENBERG et al., 2010). 

   PLSR foi desenvolvida por WOLD et al. (1983) e se tornou uma ferramenta 

de extrema importância no tratamento de amostras com uma quantidade muito 

grande de variáveis, a fim de correlacioná-la com informações exteriores a essas 

variáveis. Por essa razão, PLSR tornou-se a ferramenta mais utilizada para 

análises quantitativas de espectros de reflectância/absorbância (ROSSEL e 

BEHRENS, 2010).  

PLSR e PCR assemelham-se bastante na estrutura da redução de variáveis. 

A principal diferença é que na primeira, as variáveis independentes são 

relacionadas com as medidas externas quando ocorre a fatorização das variáveis 

em variáveis latentes (também chamadas de componentes principais ou PCs). 

Sendo assim, o modelo explica melhor a variância dos valores com menos 

componentes (GELADI e KOWALSKI, 1986; NAES et al., 2002). 

A técnica de PLSR tem duas abordagens principais: PLSR1 e PLSR2. A 

diferença entre elas é que, na primeira, a regressão é feita para uma variável 

dependente por vez (Y é um vetor coluna) e, na segunda, todas são calculadas 

simultaneamente (SENA et al., 2000). A técnica utilizada nesse estudo foi a PLSR1, 

pois é capaz de encontrar usualmente melhores resultados (BRUKER, 2011). 
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Para a aplicação dessa técnica existem boas referências na literatura, que 

podem ser usadas como guias para iniciantes (GELADI e KOWALSKI, 1986; SENA 

et al., 2000; BRERETON, 2000; NAES et al., 2002).Em geral, assume-se 

inicialmente que os dois conjuntos de dados podem ser decompostos em função 

de autovalores, autovetores e resíduos (BRUKER, 2011): 

 𝑿 = 𝑻𝑷′ + 𝑬 =  ∑ 𝒕𝒉𝒑′𝒉 + 𝑬 (3.8) 

 𝒀 = 𝑼𝑸′ + 𝑭 =  ∑ 𝒖𝒉𝒒′𝒉 + 𝑭 (3.9) 

onde T e U são matrizes de autovalores, também chamados de “Scores”; P e Q são 

as matrizes de autovetores, também conhecidas como “Loadings” e; E e F são as 

matrizes resíduo. T, P e E são relativos às variáveis independentes e U, Q e F das 

variáveis dependentes. A Figura 3.2 ilustra uma representação gráfica das 

grandezas expostas nas Equações 3.8 e 3.9. 

A correlação entre os dois blocos de dados se dá através dos scores em 

uma relação linear: 

 𝒖𝒉 = 𝑏ℎ. 𝒕𝒉 (3.10) 

Uma vez estipulado essas variáveis, aplica-se o algoritmo de mínimos 

quadrados iterativo não linear (NIPALS), modificado para encontrar as variáveis 

latentes. Para tanto, estipula-se as primeiras componentes principais, identificando-

as com o indice “1”: 

1. Estipula-se um valor para u e t, podendo ser de qualquer coluna de Y 

e X, uinic = yj e tinic = xj ; 

2. Aplica-se o vetor u no lugar de t na Eq. 3.8 (essa é a parte modificada 

do algoritmo) e estipula-se p’,  𝒑′ =  𝒖𝒊𝒏𝒊𝒄𝑿 𝒖′𝒊𝒏𝒊𝒄𝒖𝒊𝒏𝒊𝒄⁄  ; 

3. Normaliza-se o autovetor p1 , 𝒑𝟏 =  𝒑′ √𝒑′𝒑⁄  ; 

4. Estipula-se o valor de t1 , 𝐭𝟏 = 𝑿𝒑𝟏 𝒑′𝟏𝒑𝟏⁄  ; 

5. Aplica o vetor t no lugar de u na Eq. 3.9 (outra parte modificada do 

algoritmo) e estipula-se q’, 𝒒′ =  𝒕𝟏𝒀 𝒕′𝟏𝒕𝟏⁄  ; 

6. Normaliza-se o autovetor q1, 𝒒𝟏 =  𝒒′ √𝒒′𝒒⁄  ; 
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7. Estipular-se o valor de u1, 𝐮𝟏 = 𝒀𝒒𝟏 𝒒′𝟏𝒒𝟏⁄  ; 

8. Compare os valores de t1 e tinic,; se eles forem muito diferentes, 

substitua os valores de tinic e uinic pelos valores de t1 e u1 e voltae ao 

passo 2. 

9. Caso os valores de t1 e tinic sejam parecidos ou iguais, execute mais 

uma iteração, porém trocando u por t no passo 2 e t por u no passo 

5; sendo assim um NIPALS não modificado, esse passo serve para 

que os autovetores sejam ortogonais. 

 

 

Figura 3.2 - Representação gráfica das grandezas expostas nas Equações 3.8 e 3.9. 

 

Ao final das iterações, é possível encontrar o valor de b1 através da Eq. 3.10 

e todas as componentes da primeira PC: os dois autovetores, autovalores e a 

componente do coeficiente de regressão. 

 Ao utilizar, então, as Equações 3.8 e 3.9 com apenas h = 1, encontra-se os 

resíduos E e F. Ao substituir X e Y por esses valores de resíduos, respectivamente, 

é possível recomeçar o algorítimo para encontrar o segundo PC. 

 Quanto maior o número de PCs, mais bem descrita será a curva. Porém, 

para MIRS, poucos PCs são suficientes para descrever totalmente a variabilidade 

das amostras e, ao final da iteração, encontram-se os resíduos na forma de ruídos. 

Por outro lado, o excesso de PCs em uma regressão gera um ajuste linear 



96 

 

overfitting, que descreve bem as amostras utilizadas para a regressão.  Porém, não 

serve para um outro conjunto de dados. 

 Com todos os PCs encontrados, é possível montar a matriz diagonal B. As 

medidas de novas amostras com scores T* podem ter os valores de suas variáveis 

dependentes previstos, através da Equação: 

 𝑌 = 𝑇∗𝐵𝑄 (3.11) 

 Um problema para esse tipo de regressão é quando as amostras analisadas 

são muito diferentes do resto, os outliers. Assim, eles são detectados usando as 

razões F da informação medida ou dos espectros, tanto para as amostras de 

calibração quanto as desconhecidas, que caírem fora do espaço espectral de 

calibração. Estas são identificadas usando a distância Mahalanobis e F é 

determinado por (BRUKER, 2011; HICKS, 2015): 

 
𝐹𝑖 =  

(𝐴 − 1)(𝜖𝑖)
2

∑ (𝜖𝑗)
2

𝑗≠𝑖

 (3.12) 

onde A é o número de amostras de calibração; A-1 é o grau de liberdade e; 

𝜖𝑖 é o espectro residual da i-ésima amostra de calibração comparada com todo os 

outros j-ésimos espectros residuais 𝜖𝑗 do conjunto de calibração. Esses resíduos 

são calculados por (BRUKER, 2011): 

 
𝜖 =  √∑(𝒙𝑖 − 𝒔𝑖)2 (3.13) 

onde xi é o espectro depois do pré-processamento; si é o espectro reconstruído a 

partir do PLSR com os vetores pr e os scores ti,r: 

 𝑠𝑖 =  ∑ 𝒕𝑖,𝑟𝒑𝑟 (3.14) 

Espectros mau representados pelo PLSR apresentam um grande F. Usando 

F e A-1 graus de liberdade, pode-se calcular a probabilidade Fprob (BRUKER, 2011): 

 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐹, 1, 𝐴 − 1) > 0.99 (3.15) 

Essa é a probabilidade de um espectro ser outlier no conjunto de calibração. 

O limite padrão do software OPUS é de 99%. Logo, se Fprob estiver acima desse 
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valor, é indicado pelo programa qual amostra é um outlier. Para amostras 

desconhecidas, o procedimento é o mesmo, contudo são utilizadas todas as 

amostras de calibração, sendo assim, com grau de liberdade A (HICKS et al., 2015).  

Um importante diferencial da modelagem via PLSR é que mesmo sendo um 

modelo matemático, ela leva em consideração o desvio das medidas. Sendo, 

portanto, um modelo mais robusto e, além disso, tem a vantagem da redução 

dimensional de variáveis, ruído e tempo de computação, evitando a perda de 

informação dos dados originais (VASQUES et al., 2008). 

 

3.2 Razão isotópica de Compostos específicos 

De acordo com os itens 2.5.5 e 2.5.6, a análise via GC-C-IRMS gera como 

produto final valores de razão isotópica dos FAMEs. Para a interpretação e 

modelagem desses dados, é necessário possuir os valores de razão isotópica dos 

ácidos graxos relacionados com esses FAMEs. Assim, aplica-se a correção de 

metanol. Tal correção é uma maneira de compensar o valor isotópico co carbono a 

mais, devido à inserção de uma cadeia metil na molécula do ácido graxo (GIBBS, 

2010): 

 
𝛿13𝐶𝐴𝐺 =  

𝛿13𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 −  (1 − 𝑋)𝛿13𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑋
 (3.16) 

 

onde 𝛿13𝐶𝐴𝐺 , 𝛿13𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 e 𝛿13𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 são, respectivamente, as razões isotópicas 

do ácido graxo, do FAME correspondente e do metanol utilizado na derivatização; 

X é a razão entre o número de carbonos do ácido graxo e do FAME. 

 

3.2.1 Modelo de mistura  

A abundância natural de isótopos estáveis é cada vez mais utilizada como 

traçadores para sistemas biológicos, sobretudo nos ciclos do carbono, nitrogênio, 

nutrientes e da água (PHILLIPS e GREGG, 2003). Essa aplicação usa a assinatura 

isotópica de cada fonte contribuinte e determina a proporção entre essas fontes em 

uma mistura. Como exemplo, há o uso da assinatura isotópica do deutério (δ2D) 
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em água, comparando a contribuição de chuva e águas terrestres nas plantas 

lenhosas (DAWSON, 1993); o uso de assinatura isotópica de carbono e nitrogênio 

(δ13C e δ15N)  para determinar a proporção das fontes alimentícias na dieta de um 

animal (MICHENER e SCHELL, 1994; PARNELL et al. 2013); o uso de isótopos 

estáveis de metais pesados para distinguir contaminantes antropogênicos dos 

naturais (WALRAVEN et al. 1997); e o uso da assinatura isotópica de compostos 

específicos de carbono para estipular proporção de contribuição de sedimento das 

fontes de erosão em um bacia hidrográfica (GIBBS et al. 2008, 2010; REIFFARTH 

et al. 2016). 

Para a aplicação dessas técnicas, torna-se necessário uma modelagem com 

os dados de isótopos estáveis e isso é feito através do modelo de mistura. O caso 

mais simples de modelo de mistura é quando há um número N de isótopos e N+1 

de fontes. Por exemplo, para o caso de apenas um isótopo e duas fontes pode-se 

estipular o valor das proporções da fonte A (fA) e da fonte B (fB) a partir das medidas 

dos valores isotópicos das duas fontes e da mistura (δA, δB, δM) de maneira exata: 

 𝛿𝑀 =  𝑓𝐴𝛿𝐴 + 𝑓𝐵𝛿𝐵 

1 =  𝑓𝐴 +  𝑓𝐵 
(3.17) 

 

Quando o número de fontes é maior que N+1, temos um sistema 

matematicamente indeterminado sem solução única. Porém, com qualquer 

situação em que o número de fontes é ≥ N+1, é possível encontrar múltiplas 

soluções para as proporções, que satisfaçam esse balanço de massas (PHILLIPS 

e GREGG, 2003). 

O modelo de mistura é fortemente influenciado pelas escolhas de fontes e 

misturas para que seja descrito corretamente essas proporções, sendo assim, 

alguns cuidados devem ser tomados para a aplicação da técnica: 

1 – O conhecimento do sistema que será estudado é de extrema importância 

para que seja delimitado uma mistura que descreva corretamente o fenômeno que 

se deseja explicar e que fontes escolhidas sejam de fato influenciadoras nessa 

mistura escolhida. Por exemplo, no caso da movimentação de sedimentos em uma 

bacia hidrográfica, um bom indicador é observar a distribuição topográfica e 
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observar se geograficamente uma certa fonte influencia na mistura escolhida 

(GIBBS et al. 2010). 

2 – Graficar os valores isotópicos das fontes e observar se os valores 

medidos englobam os encontrados nas misturas. No caso de apenas um isótopo, 

isso se faz averiguando se os valores da mistura se situam entre o valor de pelo 

menos duas fontes. Se há mais de um isótopo, eles são graficados em pares e 

forma-se um polígono no plano cartesiano com as fontes em seus vértices (Fig. 

3.3). Caso a mistura esteja no interior desse polígono, é um bom indício de que ela 

é resultado da mistura das fontes e de que esses 2 isótopos são bons para 

descrever as proporções (Fig. 3.3 a e b). Outra vantagem dessa técnica é poder 

também averiguar se uma dada fonte contribui ou não com a mistura (Fig. 3.3 c e 

d). 

 

Figura 3.3 - Exemplos de aplicação dos polígonos pala seleção de isótopos e fontes 

(modificado de Phillips e Gregg, 2003). 

 

Satisfeita essas duas condições, o modelo é aplicado da seguinte maneira: 

é simulado iterativamente combinações de proporções das fontes que somem 

100% através de pequenos incrementos nas proporções; em seguida utiliza-se 
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essas proporções e cria um sinal isotópico simulado da mistura; compara-se com o 

medido experimentalmente para a medida, caso eles sejam iguais com muito 

parecidos (geralmente com uma variação de ±0.1‰) guarda-se essas proporções 

como uma possível solução; repete-se esse procedimento para todas as possíveis 

combinações de fontes, ao final teremos as proporções mais prováveis como uma 

distribuição gaussiana. 

Para o caso da distribuição de solo, esse passo leva a encontrar proporções 

isotópicas entre as fontes. Porém, para saber exatamente a proporção de 

sedimento que cada fonte está aportando é necessário corrigir segundo a 

quantidade de carbono orgânico existente em cada fonte e assim encontrar as 

proporções de solo de cada fonte. Para isso, utiliza-se a equação: 

 

%𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑁 =

𝐼𝑛
%𝐶⁄

∑ (
𝐼𝑛

%𝐶⁄ )1
𝑁

𝑥100 (3.18) 

onde %fonteN e IN são a proporção de solo e isotópica da fonte N na mistura, 

respectivamente; %C é a porcentagem de carbono orgânico na amostra. 

Alguns softwares foram desenvolvidos para a solução modelos de mistura. 

Dois dos mais conhecidos são o IsoSource (PHILLIPS e GREGG, 2003) e o SIAR 

(PARNELL et al. 2008, 2010, 2013). O primeiro, de maneira manual, se escolhe os 

incrementos e a variação aceitáveis para simular o modelo até que se encontre 

valores bem determinados. Já o SIAR utiliza uma abordagem estatística, 

solucionando as equações, ele roda o modelo mais de 200,000 vezes usando todas 

as combinações possíveis (inclusive computando o erro da medida das razões 

isotópicas) e calcula estatisticamente as proporções mais prováveis juntamente 

com um erro associado. Além disso, ele permite ter uma abordagem bayesiana 

caso seja necessária introduzir alguma informação inicial para influenciar o modelo 

(GIBBS et al. 2010). 

O SIAR apresenta grandes vantagens sobre o IsoSource em relação a 

velocidade de processamento dos dados e facilidade de analisar multiplas misturas 

(o IsoSource só trabalha com uma mistura por vez). Porém, o SIAR foi desenvolvido 

e otimizado para trabalhar com cadeia tróficas e, por isso, se torma muito 
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complicada a introdução de dados para as modelagens de movimentação de 

sedimentos em uma bacia. 

Sendo assim, Renan Cardoso participou do desenvolvimento do programa 

CSSIAR (De los Santos-Villalobos et al. 2017), o qual utiliza a vantagem de rapidez 

de processamento e quantidade de misturas que podem ser analisadas ao mesmo 

tempo com a optimização para uso em movimentação de sedimentos dentro de 

uma bacia hidrográfica, possibilitando inclusive serem feitas as correções metanol 

e de proporção de solo diretamente pelo programa, sendo assim desnecessária 

qualquer modificacão dos dados antes de ingressar na modelagem. 
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4 Resultados e Discussões 

Este capítulo apresenta os principais resultados sobre a natureza e 

distribuições espaciais das principais fontes de sedimentos, vias de distribuição, 

principais reservatórios e a taxa de produção global dos sedimentos na Bacia 

hidrográfica dos rios Guapi-Macacu (BHDRGM). Seu intuito é o de produzir 

informações confiáveis sobre o impacto do manejo atual do solo e, a partir destas, 

propor medidas que auxiliem no fortalecimento de estratégias de conservação, via 

redução de fluxos de sedimentos a jusante. Para tanto, os resultados obtidos serão 

apresentados para cada técnica aplicada neste trabalho e serão apresentadas as 

principais interpretações através de uma visão global dos resultados. 

 

4.1 MIRS: análise qualitativa 

A fim de produzir uma primeira avaliação capaz de caracterizar e agrupar as 

amostras de solo/sedimentos por conjuntos de relevância, foram analisados 

espectros de comprimento de onda gerados pela técnica MIRS. Isto permitiu 

subdividi-las em grupos de semelhança espectral, facilitando a identificação das 

principais características sedimentares comuns entre elas. 

Para tanto, foi realizada uma análise de Agrupamento (também conhecida 

como Cluster). O dendograma produto dessa análise pode ser visto na Figura 4.1. 

A modelagem foi realizada usando o software OPUS 7.5, aplicando-se método 

Cluster Analysis. O procedimento matemático utilizado foi uma normalização 

vetorial nos espectros. As regiões espectrais utilizadas na modelagem foram entre 

4000 – 2400 cm-1 e entre 2300 - 600 cm-1. A região entre 2300 – 2400 cm-1 foi 

excluída da análise, uma vez que essa é a região referente ao dióxido de carbono, 

sendo altamente influenciada pelo ambiente em que está inserido o equipamento 

de análise e, portanto, não representativa da amostra. A região de 400 – 600 cm-1 

também foi excluída por conter muito ruído. Para o critério hierárquico do cluster, 

foi aplicada a distância Euclidiana e o algoritmo de Ward.  
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Figura 4.1 – Diagrama de blocos para a análise de agrupamento das amostras estudadas 

 

De acordo com o diagrama de blocos apresentado na Figura 4.1, as 

amostras puderam ser divididas em cinco grupos distintos. Este efeito pode ser 

melhor observado na Figura 4.2, que ao apresentar o agrupamento das amostras 

por semelhança espectral, permite identificar que cada amostra pertencente a um 

dado grupo apresenta grande homogeneidade espectral entre si. Isso nos leva a 

concluir que essas amostras apresentam características moleculares semelhantes. 

O estudo da caracterização dessas amostras através da técnica de MIRS é 

realizado observando-se os picos característicos referentes à vibração das 

moléculas dos componentes do solo. Muitos desses picos já se encontram bem 

descritos pela literatura (NGUYEN et al., 1991). Para uma melhor visualização e 

identificação desses picos, a Figura 4.3 apresenta apenas um espectro por grupo, 

sendo que esse espectro é resultado de uma média de todos os espectros 

integrantes de cada grupo. Essa Figura também destaca alguns picos mais 

importantes para a caracterização de solos. Eles apresentam-se divididos em 3 

conjuntos de principais constituintes do solo: Minerais Argilosos (MA), que engloba 

caulinita [CA], esmectita [ES], mica [MI], Vermiculita com Hidróxi Entrecamadas 

[VHE] e Giggsita [Gb]; Quartzo (Qz) e; Compostos Orgânicos (CO) (TIECHER et 

al., 2017). 
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Figura 4.1 - Divisão de grupos por semelhança espectral 
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Figura 4.3 – Espectros médios de cada um dos cinco grupos espectrais e marcação dos principais 

picos de característicos para solos. 
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De acordo com a Tabela 4.1, o pico de 3695 cm-1 corresponde a ligação OH, 

característica da CA. Os picos 3653, 3620, 3529, 3448, 3394, 1111, 1018, 915 e  

702 cm-1 correspondem a picos de MA. 2930 e 2850 cm-1 correspondem à ligação 

C-H, característica dos CO aromáticos e alifáticos, respectivamente. Os picos 2233, 

2133, 1975, 1867, 1790, 1678 cm-1 correspondem às ligações Si-O, características 

do Qz. Os 1628 e 814 cm-1 correspondem a MA e Qz. 1527 e 1350 cm-1 

corresponde a CO e Qz. Finalmente, o pico 1157 corresponde a CO e MA 

(TIECHER et al., 2017; ROSSEL e BEHRENS, 2010; MADEJOVÁ et al., 2011; 

Terra, 2011; YANG e MOUAZEN, 2012; NGUYEN et al., 1991). 

A partir desses espectros é possível aferir sobre algumas das principais 

características de cada grupo de amostras. Os Grupos 1 e 2 assemelham-se muito 

e são os que englobam a maior quantidade de amostras do estudo, inclusive as 

amostras provenientes do canal de Imunana. Esses dois grupos também são os 

com maior quantidade de CO, exemplificados pelos picos 2930, 2850, 1525, 1350 

e 1157 cm-1. Apesar dos picos de CO serem detectáveis, os tipos de CO não são 

facilmente diferenciaveis por essa técnica, sendo, portanto, necessário aplicar 

outras técnicas para diferenciá-los, tais como EASI e CSSI. Além de compostos 

orgânicos, esses dois grupos são ricos em MA, conforme indicado picos 3359, 3448 

e 3394 cm-1. Estes são referentes a Gb na fração de argila e/ou vibrações nas 

hidroxilas da água absorvida e possuem picos pouco acentuados da fração de Qz. 

As amostras do Grupo 3 são provenientes do local onde estão sendo 

realizadas as obras de infraestrutura das estradas de acesso à COMPERJ. São 

solos caracterizados por picos insignificantes de CO e Qz, porém com picos 

intensos de MA. Os mais observados são os silicatados (CA, VHE), proveniente 

dos picos 3695, 3653 e 3620 cm-1 e os picos 1111 e 1118 cm-1 da interação da 

sílica com os MA. Já os Grupos 4 e 5 são representados em grande parte por 

amostras mais arenosas, com picos intensos de Qz, como por exemplo 2233, 2133, 

1975, 1867, 1790, 1687, 1628, 1362 cm-1. Esses dois grupos são constituídos por 

amostras provenientes de bancos de erosão (veja Fig. 2.8.h) e de bancos de areia 

localizados no leito dos rios (locais onde a profundidade era a mais baixa possível). 

Estes últimos, tinham maior ocorrência na parte nordeste da Bacia, em direção a 

foz dos rios (área em amarelo e área próxima da COMPERJ na Fig. 2.7). 
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Tabela 4.1 - Principais picos para estudo de solo (modif. de TERRA, 2011; TIECHER et al., 2017). 

Número de onda (cm-1) Constituinte do solo Grupo funcional 

3695 CA O-H 

3653 CA O-H 

3620 CA, ES, MI O-H 

3529 VHE, CA, Gb O-Al-OH 

3448 VHE, CA, Gb O-Al-OH 

3394 VHE, CA (H-O-H) + (O-H) 

2930 CO (aromático) C-H 

2850 CO (alifático) C-H 

2233 Qz Si-O 

2133 Qz Si-O 

1975 Qz Si-O 

1867 Qz Si-O 

1790 Qz Si-O 

1678 Qz Si-O 

1628 CA, ES, MI, VHE O-H 

1628 Qz Si-O 

1527 Qz Si-O 

1525 CO (aromático) C=C 

1362 Qz Si-O 

1350 CO (alifático) C-H 

1157 CO (polissácarídeos) C-O 

1157 CO (alifático) C-OH 

1157 CA, ES, MI, VHE O-Al-OH 

1111 CA, ES, MI, VHE Si-O-Si 

1111 Gb Al-O-OH 

1018 CA, ES, MI, VHE Si-O-Si 

915 CA Al-OH 

915 ES Al-OH 

814 Qz Si-O 

814 CA, VHE, Gb Al-OH 

702 CA, ES, MI, VHE Si-O 
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Em resumo, através da análise por MIRS foi possível reagrupar as amostras 

coletadas em três tipos básicos: Grupos 1 e 2, com baixa quantidade de quartzo e 

com elevada composição de compostos orgânicos e minerais argilosos com alto 

teor de alumínio, tal como observado em argilossolos; Grupo 3 com elevada 

quantidade de minerais argilosos (sobretudo nos picos referentes à Caulilnita), 

baixos teores de CO e pouquíssimas quantidades de compostos orgânicos e 

quartzo, característico de latossolos e; Grupos 4 e 5 com elevada quantidade de 

quartzo e baixa quantidade de materiais argilosos e compostos orgânicos, tal como 

observado em cambissolos (AGEITEC, 2017).  

Estes resultados estão em acordo com o Mapa de Solos do Brasil feito pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), que relata que na área 

da BHDGM foram encontrados esses três tipos de solo: Argissolos, Latossolos e 

Cambissolos. Além disso, como as amostras de acúmulo de sedimentos no final da 

nossa sub-bacia (canal de Imunana) se encontram classificadas de acordo com os 

Grupos 1 e 2 (argilossolos), é esperado que as amostras que mais influenciam este 

canal pertençam a estes grupos. Porém, a partir das informações espectrais obtidas 

não é possível realizar uma análise mais discriminante. Sendo assim, não é 

confiável estipular as proporções de influência de aporte, uma vez que é possível 

ainda obter uma maior diferenciação entre as amostras pertencentes ao um mesmo 

grande grupo usando outras técnicas inovadoras. Com esse intuito foram aplicadas  

técnicas isotópicas (EASI e CSSI) para a descrição da matéria orgânica a fim de se 

obter uma melhor descriminação de amostras. 

 

4.2 Matéria orgânica 

Conforme descrito em 2.4.3.3 e 2.5.3, a quantidade de matéria orgânica foi 

determinada por duas técnicas: estimativa por perda por ignição e através do TCD 

do EA-IRMS. A segunda técnica é muito mais precisa (WRIGHT et al., 2008; WANG 

et al., 2012; FERNANDES et al.,2015). De qualquer modo, esses dois métodos são 

destrutivos e direto por TCD e semidireto por perda por ignição. Através de MIRS, 

é possível estimar a quantidade de matéria orgânica de modo não destrutivo e 

indireto, aplicando uma análise multivariada qualitativa para estimar valores de 

carbono orgânico, isso se dá através de PLSR (RUMPEL et al., 2001). 
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Nesse estudo, foram utilizados os dados via TCD como entrada para o 

código OPUS 7.5, o qual permite aplicar o método estatístico QUANT 2 (BRUKER, 

2011).  O pré-processamento ideal do espectro foi escolhido a partir de sua função 

“optimise”. Essa função testa os seguintes algoritmos de pré-processamento: 

subtração de offset linear; normalização min-máx; correção de espalhamento 

multiplicativo; primeira e segunda derivada individualmente e em combinações. Isto 

permite encontrar o melhor pré-processamento para os espectros. O melhor ajuste 

é escolhido baseado na raiz do erro quadrático médio da validação cruzada 

(RMSECV, sigla em inglês de root mean square error of cross validation; HICKS et 

al., 2015). Os intervalos de número de onda são os mesmos utilizados para a 

análise de agrupamento e a validação é feita a partir de validação cruzada, 

deixando-se uma fora da calibração por vez, já que possuíamos poucas amostras 

para fazer a calibração. Através da rotina descrita em (3.1.2) foi identificado que a 

amostra BR24 era um outlier, logo, ela foi retirada da modelagem. 

Os resultados encontrados foram comparados com os valores medidos e 

podem ser vistos na Figura 4.4. O rank estipula quantos autovetores foram 

utilizados para a modelagem. Neste trabalho foi estipulado 8, pois comparando com 

os valores de R2, RMSECV foi visto que era a melhor modelagem. Outro valor 

importante para estipulação de uma boa modelagem é o bias, que é o erro 

sistemático entre o medido e o previsto e se dá pela média dos valores estimados 

menos a média dos valores medidos. Seu valor é satisfatório quanto mais próximo 

de zero ele for.  Um último fator é o desvio residual preditivo (RPD, sigla em inglês 

de residual predictive deviation), que é o desvio padrão dividido pelo RMSECV. 

Para um bom modelo, espera-se que o valor de RPD seja superior a 2 (HICKS et 

al., 2015). A Tabela 4.2 apresenta os valores comparados medidos pelas duas 

técnicas e estimado pela modelagem com PLSR. 

A modelagem apresentou valores satisfatórios, comprovando que a 

porcentagem de carbono orgânico é um parâmetro bem modelado pela técnica de 

MIRS (RUMPEL et al., 2001; DAMYAM et al., 2012; HICKS et al., 2015). Essa 

modelagem se torna importante para trabalhos futuros, uma vez que é possível 

estimar a quantidade de carbono orgânico presente na amostra através de medidas 

via MIRS. Esta é uma vantagem, uma vez que se tratam de medidas rápidas e não 
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destrutivas, ao contrário de quando é utilizada a técnica de Perda por Ignição. Outra 

vantagem é que é possível obter valores mais próximos do verdadeiro (Fig. 4.5). 

Esse tipo de modelagem é confiável localmente (GUERRERO et al., 2015), 

ou seja, em futuros trabalhos na BHDGM, poderíamos estipular a porcentagem de 

carbono orgânico diretamente pelas medidas de espectrometria de infravermelho 

médio. Já para outros locais de estudo, poderíamos utilizar a técnica de Spiking 

(GUERRERO et al., 2014 e 2015), em que se escolhe amostras representativas de 

um novo local de estudo e adiciona-se ao modelo existente com peso estatístico e 

a modelagem se adequa a esse novo local de estudo com bons resultados de 

previsão. 

 

 

Figura 4.4 - Comparação entre valores modelados e valores medidos 

 

Tabela 4.2 - Valores medidos por TCD e Perda por Ignição, e valores estimados pela modelagem 

PLSR para porcentagem de carbono orgânico 

 TCD Perda por Ignição PLSR 
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 ± 0,1 ± 0,01 

BR01 1,4 2,01 1,10 

BR02 0,7 0,29 0,89 

BR03 0,7 1,84 1,01 

BR04 2,2 4,64 1,70 

BR05 0,7 0,64 1,07 

BR06 1,3 1,34 1,17 

BR07 0,6 0,12 0,58 

BR08 2,0 3,24 2,13 

BR09 0,7 0,43 0,71 

BR10 0,8 0,36 0,67 

BR11 0,5 0,37 1,23 

BR12 1,1 1,05 0,84 

BR13 2,6 4,34 2,14 

BR14 0,1 0,25 -0,36 

BR15 0,4 1,22 0,57 

BR16 0,1 1,13 0,00 

BR17 0,2 1,15 0,18 

BR18 1,8 2,70 2,01 

BR19 0,5 1,69 0,60 

BR20 0,3 1,73 0,51 

BR21 3,6 15,36 3,33 

BR22 2,9 4,84 2,95 

BR23 0,1 0,31 0,12 

BR24 1,1 1,44 - 

BR25 0,1 0,59 0,52 

BR26 2,8 4,94 2,61 

BR27 0,1 0,31 - 0,32 

BR28 0,5 1,18 0,54 

BR29 0,1 0,62 0,37 

BR30 0,1 0,81 - 0,26 
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Figura 4.5 - Comparação entre valores medidos na técnica Perda por Ignição e as modelas por 

PLSR 

 

4.3 Razões de isótopos estáveis 

Os valores de 13C relativos ao carbono orgânico total presente nas amostras 

(medidos no EA-IRMS ou bulk) e os relativos à cadeia de ácidos graxos (medidos 

no GC-C-IRMS ou FAME) podem ser vistos na Tabela 4.3. Observando-se somente 

a coluna que apresenta os resultados de razão isotópica de carbono orgânico total 

(bulk de δ13Corg), nota-se que poucos valores são realmente distintos entre si, sendo 

incapazes de proporcionar uma perfeita identificação ou discriminação de suas 

fontes de sedimentos. Esse efeito pode ser melhor compreendido com o auxílio da 

Figura 4.5, onde se observa que a maioria das amostras compostas de sedimentos 

coletados nos leitos dos rios apresentariam traços isotópicos (13C como indicador 

da dinâmica do carbono do solo) predominantemente de plantas do tipo C3 (com 

variação natural de δ13C entre -32‰ a -22‰) em detrimento de plantas do tipo C4 

(δ13C variando entre -17‰ a -9‰). Contudo, uma vez que estas amostras 

sedimentares são compostas de misturas complexas podendo resultar em sinais 

isotópicos próximos, não há resolução suficiente nos espectros para diferenciá-las. 

Por outro lado, ao analisar as colunas que contém valores de δ13C-FAME para os 
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respectivos ácidos graxos que compõe a matéria orgânica presente na amostra de 

solo, é possível notar claramente uma diferenciação entre as amostras. Como 

exemplo, podem ser observado os resultados para as amostras de solo BR15 e 

BR26. Embora elas apresentem valores próximos de bulk de δ13C (-23,5 e -23,6, 

respectivamente), os resultados para seus ácidos graxos (δ13C-FAME) são bem 

diferentes, tanto que a amostra BR15 foi coletada numa região predominantemente 

de pastagem e a BR26 foi coletada em uma região de cultivo de cana-de-açúcar. 

Porém, observam valores típicos de solo que apresentam cultivo de plantas C3 (em 

ambos os casos), seus valores de δ13C-FAME mostram claramente interferências 

de plantas C4, que também estão disponíveis no local (como matas ciliares, por 

exemplo). Isto faz com que estes locais apresentem impressões digitais ou marcas 

registradas de δ13C-FAME, permitindo identificar claramente a origem de seus 

sedimentos originados por processos erosivos que estão ocorrendo nos 

respectivos locais.  

Diante desse fato, a aplicação de modelagem CSSIAR torna-se necessária, 

pois a partir dela é possível gerar distribuições espaciais dos modos de transporte 

e destino final dos sedimentos gerados por tais processos erosivos. Para realizar 

essa modelagem, inicialmente o local de estudo foi dividido em 4 setores com o 

intuito de evitar erros na modelagem por excesso de fontes, que fisicamente não 

teriam influencia em setores distintos da bacia (como descrito em 2.4.1). Estes 

setores, delimitados por A, B, C e D, podem ser observados na Figura 4.6. O setor 

A tem como reservatório (ou mistura final) o canal de Imunana, que recebe 

sedimentos dos rios Guapiaçu (setores B e C) e Macacu (setor D). Já os setores B 

e D tem como reservatórios o ponto de confluência dos rios Guapiaçu e Macacu, 

que ao se juntarem desaguam no canal de Imunana. Por fim, o setor C tem como 

reservatório o início do Setor B, localizado logo após a estrada de acesso para o 

COMPERJ.  
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Tabela 4.3 – Valores medidos no EA e GC-C IRMS 

ID 
δ13Corg 

(± 0,2) 

δ13C-FAME 

C14 

(± 0,5) 

C16 

(± 0,5) 

C18 

(± 0,5) 

C18_1 

(± 0,5) 

C20 

(± 0,5) 

C22 

(± 0,5) 

C24 

(± 0,5) 

BR01 -23,1 -25,8 -26,3 -28,0 -24,0 -25,6 -28,5 -28,5 

BR02 -24,4 -26,5 -26,0 -24,6 -23,4 -25,8 -28,6 -29,4 

BR03 -22,9 -25,7 -24,5 -23,6 -23,9 -25,3 -30,0 -30,0 

BR04 -22,4 -23,0 -21,1 -20,9 -21,0 -23,5 -26,2 -27,2 

BR05 -26,7 -30,3 -30,7 -30,4 -28,8 -32,6 -31,7 -32,0 

BR06 -25,8 -30,4 -30,3 -29,9 -28,0 -32,3 -32,3 -31,5 

BR07 -26,7 -29,4 -29,0 -28,2 -27,8 -30,6 -31,9 -31,7 

BR08 -25,5 -28,8 -28,9 -29,3 -25,8 -28,8 -30,7 -30,2 

BR09 -26,8 -28,9 -30,8 -29,8 -30,7 -32,8 -32,9 -32,8 

BR10 -24,8 -27,4 -27,0 -26,3 -26,4 -27,7 -30,2 -30,0 

BR11 -26,1 -28,7 -29,2 -28,7 -28,0 -30,2 -33,1 -33,3 

BR12 -27,5 -30,2 -30,7 -31,0 -30,1 -31,6 -34,1 -32,9 

BR13 -19,3 -26,0 -23,6 -23,9 -23,0 -24,6 -27,8 -26,6 

BR14 -25,6 -27,3 -27,0 -25,8 -25,8 -27,0 - - 

BR15 -23,5 -26,9 -26,4 -25,2 -24,0 -25,8 -28,8 -28,7 

BR16 -26,5 -30,3 -31,6 -30,5 -30,3 -31,8 -32,1 -35,8 

BR17 -21,4 -25,4 -27,1 -27,8 -28,5 -20,5 -27,7 - 

BR18 -27,1 -28,2 -26,4 -27,3 -27,9 -30,7 -32,8 -32,6 

BR19 -26,6 -30,4 -30,2 -28,2 -27,6 -29,8 -32,3 -31,9 

BR20 -20,9 -30,2 -17,6 -21,3 -17,6 -20,3 -24,8 - 

BR21 -20,5 -27,4 -24,8 -24,3 -25,1 -23,8 -28,0 -28,9 

BR22 -19,0 -26,7 -25,1 -22,8 -22,0 -24,7 -27,6 -27,2 

BR23 -28,1 -28,3 -28,6 -27,1 -26,6 - - - 

BR24 -16,0 -21,9 -21,0 -20,8 -17,1 -20,6 -21,3 -21,1 

BR25 -28,8 -32,3 -32,9 -30,7 -30,0 - - -30,6 

BR26 -23,6 -29,9 -28,1 -26,0 -26,0 -31,0 -30,3 -30,3 

BR27 -29,1 -27,4 -27,5 -26,5 -26,4 - -27,6 - 

BR28 -24,5 -28,0 -27,3 -28,5 -30,3 -27,1 -30,8 -30,4 

BR29 -25,8 -24,4 -20,7 -26,2 -25,8 -28,0 -31,3 -30,7 

BR30 -25,9 -26,9 -28,2 -28,1 -28,4 -30,3 -31,2 -32,9 
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Figura 4.6 - Distribuição de valores de δ13C em relação aos tipos de lugares coletados 

 

Feito isso, o segundo passo foi a escolha dos principais ácidos graxos a 

serem utilizados na modelagem. Como não há um consenso na literatura para a 

melhor escolha dos ácidos graxos, conforme mencionando em 2.5.4, optou-se em 

utilizar todos os valores de δ13C-FAME medidos, bem como os de δ13Corg (GIBBS, 

2008 e 2010). Os valores de δ13C-FAME que não puderam ser obtidos por estarem 

abaixo do limite inferior de detecção (veja Tabela 4.3) não prejudicaram a 

modelagem.  

As proporções do aporte de sedimentos proveniente de cada fonte estudada 

e obtidas pela modelagem CSSIAR podem ser observadas na Tabela 4.4 e 

ilustradas na Figura 4.7. A partir delas, é possível montar uma distribuição espacial 

dos sedimentos nesta área de estudo. 
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Figura 4.7 - Subdivisão de regiões para modelagem CSSIAR. 

 

Tabela 4.4 - Porcentagem de cada fonte de sedimento em cada região da área de estudo 

Setor A B C D 

Pasto 48±7 3±1 0 0 

Plant. Mamona 0 0 0 0 

Plant. Cana de açúcar 15±2 32±5 68±11 0 

Plant. Leguminosas 0 0 0 0 

Rio Iconha 6±2 12±5 23±11 0 

Rio Guapiaçu 1±1 3±2 5±3 0 

Escoadouro 4±1 7±2 3±2 0 

Estrada COMPERJ 3±1 7±2 0 0 

Mata Ciliar 3±1 3±1 1±1 5±2 

Banco de erosão 16±1 33±6 0 25±2 

Rio Macacu 4±1 0 0 70±2 
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Figura 4.8 – Proporção do aporte das fontes em cada região 

 

Iniciando-se a análise dos dados junto com a visual pela parte superior do Setor C, 

as duas amostras coletadas no leito do Rio Guapiaçu representam todo o aporte 

de sedimentos provenientes do extremo superior da bacia, oriundos dos rios Iconha 

e Guapiaçu. Nesta região, espera-se que as principais fontes de sedimentos sejam 

provenientes do cultivo de cana de açúcar e de mamona, pastagens e de um 

escoadouro artificial. De acordo com a Figura 4.7, a modelagem CSSIAR sugere 

que o cultivo de cana de açúcar contribua com a geração de 68% dos sedimentos, 

o rio Iconha com 23% e Guapiaçu com 5%. A contribuição do escoadouro com 

apenas 3% e a das pastagens sendo desprezível. De acordo com observação do 
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local e das fotos retiradas durante a coleta das amostras e apresentadas na Figura 

4.9, a colheita de cana de açúcar foi recente e sua área de plantio era caracterizada 

pela presença de queimadas.  Além disso, esta era uma das poucas áreas de 

cultivo da sub-bacia em que não apresentava nenhum tipo de mata ciliar na 

interface plantação/rio. Isto corrobora com os resultados observados em que há 

uma grande produção de sedimentos originários das áreas de cultivo de cana de 

açúcar, pois não há uma ação de reter sedimentos provenientes de processos 

erosivos em áreas de cultivo, como ocorre geralmente quando há a presença de 

matas ciliares entre o rio e a área de cultivo. Adicionalmente, mesmo o rio Iconha 

possuindo um porte muito inferior ao rio Guapiaçu, os sedimentos gerados também 

devem estar ligados a ausência de mata ciliar no rio Iconha. Isto confirma a 

importância de preservação e manutenção de matas ciliares em uma bacia 

hidrográfica. 

 

 

Figura 4.9 - Diferença entre cobertura vegetal entre os rios Iconha (esquerda) Guapiaçu (direita). 

No rio Iconha podemos ver na margem da esquerda a plantação de cana de açúcar derrubada ao 

lado do rio. 

 

Na interseção entre os Setores C e B, a amostra coletada no leito do rio 

permite avaliar a transporte de sedimentos provenientes do Setor C. Ao longo do 

Setor C foram observadas cultivos de leguminosas, pastagens, mata ciliar, bancos 

de erosão (Fig 4.9) nas margens do Rio Guapiaçu, além da construção de uma 

estrada para facilitar acesso de veículos na COMPERJ (Fig. 4.10). Através do 

CSSIAR, os resultados da modelagem indicaram que a principal fonte de 
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sedimentos se origina dos bancos de erosão presentes nas laterais elevadas do rio 

(33%), quando comparado com a estrada (7%), pastagens (3%) e mata ciliar (3%). 

Por outro lado, observa-se também que os sedimentos gerados no início do Setor 

C percorrem todo este setor, ingressando no Setor B. Estes resultados sugerem 

que as áreas de plantações e de pastagens em que foram preservadas a mata ciliar 

produziram um impacto positivo para a gestão sustentável do solo. Além disso, 

pode-se sugerir que a engenharia de construção da estrada de acesso da 

COMPERJ promoveu proteções físicas necessárias e suficientes para evitar a 

degradação do rio. 

 

Figura 4.10 - Exemplos de bancos de erosão encontrados na BHDGM 

 

 

Figura 4.11 - Obra de estrada da COMPERJ com proteções para o rio 
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Analisando-se agora a parte superior do setor D, a amostra coletada no leito 

do rio Macacu representa o reservatório de todas as fontes que estariam 

localizadas na parte superior do rio Macacu. Nesta região, também foram coletadas 

amostras-fonte de pastagens, mata ciliar e bancos de erosão. A inspeção visual 

desta região permitiu identificar que se tratava de uma área com a maior densidade 

de mata ciliar. O único uso da terra observado foi o de pastagens. Porém, este não 

apresentava uma ligação direta com o rio, uma vez que havia elevação adicional 

de cerca de 5 m de uma das margens durante todo o percurso percorrido pela área 

de pastagem. Sendo assim, esta área apresentava uma excelente proteção para a 

margem do rio (Fig. 4.11). Na outra margem estava localizada a área delimitada 

para construção da COMPERJ. Uma larga margem de mata ciliar estava presente 

entre o rio e a área de construção, que também dificultava o acesso ao canteiro de 

obras para a coleta de amostras-fonte. Por ser uma área particular, não obtivemos 

seu acesso por outra via. 

Devido ao fato da margem do Rio Macacu apresentar esta boa proteção de 

mata ciliar, segundo o CSSIAR, a maior quantidade de sedimentos era proveniente 

da parte superior do rio (70%). Outra fonte de aporte foi o bando de erosão (25%), 

que deixa muito solo desnudo e aberto à degradação hídrica, quando ocorre o 

aumento do nível do rio. Por último, apenas uma pequena parte era oriunda de 

mata ciliar (5%). 

No setor A, está localizada a confluência dos setores B e D (junção dos rios 

Guapiaçu e Macacu). O Setor A é caracterizado por apresentar uma grande área 

de pastagens sem mata ciliar, sendo que as poucas existentes eram muito 

espaçadas, portanto, trata-se de uma área bem menos protegida em relação às 

demais. De acordo com a Figura 4.7, o Setor D, onde está localizada a construção 

da COMPERJ, apresenta baixa influencia no acúmulo de sedimentos do canal 

Imunana. Segundo o CSSIAR, grande parte dos 70% dos sedimentos que eram 

originados na parte superior do D ficam retidos durante seu percurso por este setor, 

reduzindo-se a apenas 4% quando atingem o canal Imunana. Por outro lado, a 

grande contribuição de sedimentos neste canal passa a ser devido ao aporte da 

área de pastagens. Isto era esperado para essa bacia, uma vez que cerca de 43% 

da área de drenagem da BHDGM é formada por áreas de pastagens (Tabela 2.1). 

As demais influências no aporte do canal de Imunana são provenientes do Setor B. 
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Figura 4.12 - Proteção de margem encontrada no rio Macacu 

 

4.4 Principais fontes de sedimentos da bacia Guapi-Macacu 

De acordo com os resultados apresentados no item 4.3 (reveja 

principalmente a Tabela 4.4 e a Fig 4.7), o CSSIAR indicou um grande aporte de 

sedimentos no Setor A devido à presença de atividades de pastagem neste setor: 

48% do total gerado. Esse valor já era esperado, uma vez que é a atividade 

predominante na bacia. Ele não foi expressivo nos outros setores da Bacia, pois 

estes apresentam áreas com melhor preservação de mata ciliar. Adicionalmente, 

modificações como a elevação de terreno promovem a proteção em forma de 

barragem para a retenção de sedimentos provenientes de processos erosivos. 

Estes dois métodos de inibição de processos erosivos estão atuando, portanto, 

como modos eficazes de uso sustentável do solo. Sendo assim, o aumento deste 

tipo de proteção deve ser incentivado aos produtores agropecuários.   

Outra fonte significativa de produção de sedimentos no Setor A são os 

bancos de erosão: 16% do total. Apesar de ocuparem pequenas áreas no decorrer 
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da bacia, são lugares muito susceptíveis à erosão hídrica, uma vez que se tratam 

de solos completamente desprotegidos e situam-se nas margens dos rios. Logo, 

um aumento no nível da água, principalmente em períodos chuvosos, resulta em 

grande acúmulo de sedimentos no canal de Imunana e, consequentemente, na 

APA de Guapimirim. 

Por último e não menos importante, a produção de cana de açúcar está 

contribuindo com 15% na produção de sedimentos no canal de Imunana.  Acredita-

se que as principais causas deste fato estão na ausência de mata ciliar na interface 

rio/plantação e realização de práticas de queimadas. Esta pratica faz como que o 

solo fique desnudo por determinados períodos do ano e aumente a probabilidade 

da ocorrência de processos erosivos em seu solo. 

 

4.5 COMPERJ 

Como visto na seção 4.3, o acúmulo de sedimentos no Canal de Imunana 

provenientes de fontes ligadas à COMPERJ foi pequeno. A construção da estrada 

de acesso, localizada no Setor C, contribuiu com 3%. Ademais, a amostra BR14 

que representa todo o aporte de sedimento proveniente da parte superior do rio 

Macacu apresenta um espectro de infravermelho médio (MIRS) característico do 

Grupo 5, ou seja, é rica em quartzo e possui pouco mineral argiloso. Por outro lado, 

as amostras obtidas nos canteiros de obra da COMPERJ são do Grupo 2: ricas em 

minerais argilosos. Sendo assim, é possível afirmar que as obras da COMPERJ 

têm seguido normas técnicas a fim de evitar a introdução de sedimentos BHDGM. 

 

4.6 Recomendações 

De acordo com os resultados obtidos e as discussões geradas neste 

capítulo, compreende-se que a grande parte da sub-bacia estudada que possui boa 

proteção nas margens dos rios Guapiaçu e Macacu, apresentam conservação de 

mata ciliar e/ou modificações físicas. Estas áreas foram as que apresentaram uma 

menor introdução de sedimentos no leito destes rios devido a processos de erosão 

de seu solo. Em contrapartida, os locais com aporte de sedimentos superior ao 

esperado foram identificados, por exemplo, em áreas de cultivo de cana de açúcar 
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e os bancos de erosão. Justamente, por não apresentarem barreiras de proteção 

para a erosão do solo. 

Uma maneira de evitar o grande aporte de sedimentos em plantações de 

cana de açúcar seria a introdução de uma mata ciliar na interface rio/plantação. 

Também é importante evitar a pratica de queimadas para a limpeza do solo.  Em 

2013, RAMOS (2013) fez um levantamento de 31 espécies de plantas, que por 

serem bem adaptadas ao ambiente de Mata atlântica, podem ser usadas com 

sucesso para a recuperação de mata ciliar. Além disso, elas apresentam grande 

relevância econômica, permitindo contrabalancear financeiramente a diminuição na 

sua área de plantio para proteger a margem do rio. Mesmo que não tivesse, só o 

fato de inibir processos erosivos do solo, o produtor já teria ganhos com a redução 

do uso de fertilizantes. 

Já para os bancos de erosão, poderiam ser usadas redes de fibras naturais 

como a fibra de coco ou redes e estacas de madeira local (IDNR, 2006). Ambas as 

técnicas possuem a vantagem de usar materiais naturais, que permitem que a 

vegetação local possa ser recuperar nessas áreas degradadas. A fixação dessas 

plantas nativas aceleraria o processo de recuperação de bancos de erosão (Figura 

4.12). 

 

 

Figura 4.13 - Proteção de bancos de erosão com materiais naturais: rede com fibras de coco 

(direita) e uma rede com estacas de madeira local (esquerda). (modificado de IDNR, 2006)
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5 Conclusão 

As técnicas utilizadas nesse estudo foram implementadas com sucesso no 

laboratório LARA e sua equipe foi treinada para coleta, preparo, análise e 

interpretação dos dados. Análises de intercomparação foram feitas a fim de 

assegurar confiabilidade nos dados gerados e hoje o LARA é considerado um 

laboratório referência de nível regional (América Latina) pela IAEA.  

Sobre os dados gerados nesse estudo, como foi discutido no Capítulo 4, foram 

identificados os maiores contribuintes de aporte de sedimento nessa sub-bacia 

como sendo o pasto, os bancos de erosão e as plantações de cana de açúcar. 

Dessas fontes de sedimentação somente o pasto é justificável pela área que ocupa 

na bacia, os demais têm um grande aporte decorrente de má gestão. 

Foi visto que a COMPERJ tem influenciado muito pouco com o aporte de 

sedimentos no canal de Imunana, ou seja, as obras têm seguido normas de 

proteção da margem do rio e, até o presente estudo, os esforços têm sido bem-

sucedidos. 

Como uma continuação desse estudo, perfis de solo foram coletados entre o 

canal de Imunana e a foz do rio Guapi-Macacu, dentro da APA de Guapimirim com 

o intuito de mensurar taxas de sedimentação e a historiografia da bacia. Em um 

segundo momento objetiva-se aumentar a área de estudo para englobar outras 

áreas te interesse dessa bacia, bem como a do rio Caceribu por também ser 

influenciada pela COMPERJ. 

Além disso, a implementação das técnicas no LARA vai permitir o seu uso em 

outros projetos em andamento como estudos de recuo de geleira em ilhas 

Antárticas e o do impacto da queda da represa de Mariana, bem como em outros 

projetos com colaboração de laboratórios externos.
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